ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT EN PLE, CELEBRADA EL DIA
27 DE MARÇ DE 2017:

Identificació de la sessió:
Caràcter:
Data inici:
Lloc:
Horari
Núm.:

Ordinària
27 de març de 2017
Presencial
de les 19:03 a les 20:25
PLE2017/3

Hi assisteixen:

















President, VIVET SOLER JAUME, Convergència i Unió
Membre de Dret, ROMANS SÁNCHEZ MANEL, Convergència i Unió
Membre de Dret, PORTÚS NOGUERA ALBERT, Convergència i Unió
Membre de Dret, GÜELL ROVIRA NÚRIA, Convergència i Unió
Membre de Dret, FRANCOLÍ CASAS CARME, Convergència i Unió
Membre de Dret, VILLENA ACEITUNO CONCEPCIÓ, Convergència i Unió
Membre de Dret, ROSELL PLAJATS JORDI, Convergència i Unió
Membre de Dret, CASALS PRAT JORDI, Junts per Torelló - Esquerra Republicana
de Catalunya - Acord Municipal
Membre de Dret, SABATÉS PADRÓS LLUÍS, Junts per Torelló - Esquerra
Republicana de Catalunya - Acord Municipal
Membre de Dret, LOZANO VICTORI XAVIER, Junts per Torelló - Esquerra
Republicana de Catalunya - Acord Municipal
Membre de Dret, MANRIQUE AUMATELL FRANCESC, Candidatura d'Unitat
Popular-Poble Actiu-Som poble
Membre de Dret, CRESPI ASENSIO ELENA, Candidatura d'Unitat Popular-Poble
Actiu-Som poble
Membre de Dret, TONEU PANICOT LLUÍS, Candidatura d'Unitat Popular-Poble
Actiu-Som poble
Membre de Dret, FORCADA RIFÀ DAVID, Entesa dels Independents d'Osona-#Fem
Torelló
Membre de Dret, RIVERA GARCÍA FRANCESC JOSEP, Partit dels Socialistes de
Catalunya - Progrés Municipal
Membre de Dret, CARMONA LÓPEZ JOAN, Partit dels Socialistes de Catalunya Progrés Municipal

Excusa la seva assistència:
Membre de Dret, FONTSERÈ CANDELL MARC, Entesa dels Independents
d'Osona-#Fem Torelló
ÍNDEX:
1. ACTES PENDENTS D'APROVAR
1.1. PLE2017/2 Ordinària 27/02/2017
2. PROPOSTES
COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LES PERSONES
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2.1. ENSENYAMENT
2.1.1. Nomenament dels representants al Consell Escolar Municipal
COMISSIÓ INFORMATIVA D’ADMINISTRACIÓ I HISENDA I DE SEGURETAT
CIUTADANA I MOBILITAT
2.2. HISENDA
2.2.1. Ratificar la resolució de l’alcaldia núm. 2017/650 de data 15 de març de 2017,
sobre l’aprovació dels Plans Pressupostaris 2018-2020
2.3. RECURSOS HUMANS
2.3.1. Autorització compatibilitat activitat NGP
2.4. SECRETARIA
2.4.1. Aprovació conveni expropiatori C/ Prineus,32
3. CONTROL DE L'ACCIÓ DE GOVERN
3.1. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L'ALCALDIA
3.1.1. Donar compte al ple dels decrets aprovats des de l'última sessió plenaria
3.2. DONAR COMPTE DE LES ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
3.2.1. Donar compte de les actes aprovades, de la Junta de Govern Local
4.- PROPOSTES URGENTS
4.1.- ALCALDIA
4.1.1.- Adhesió a la moció de rebuig a la Sentència del TSJC: La justícia no és política
4.1.2.- Proposta de sol·licitud de pròrroga del termini d’execució del projecte fins el 30 de
juny de 2018 i modificació del Projecte d’Intervenció Integral del Nucli Antic de Torelló
5.- PRECS I PREGUNTES
6.- INFORMACIONS

Desenvolupament de la sessió:
1. ACTES PENDENTS D'APROVAR
1.1. PLE2017/2 Ordinària 27/02/2017

L'acta s'aprova per unanimitat dels membres assistents, sense modificacions.
2. PROPOSTES
COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LES PERSONES
2.1. ENSENYAMENT
2.1.1. Nomenament dels representants al Consell Escolar Municipal
ACORD:
RELACIÓ DE FETS:
El dimarts, dia 27 de desembre de 2016 va sortir publicada al BOPB l’aprovació definitiva
del nou Reglament d’organització del Consell Escolar Municipal de Torelló i com que
contempla una variació en la composició dels seus membres, cal tornar a nomenar els
seus representats del consistori.
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FONAMENTS DE DRET:
L’article 6 del Reglament d’organització del Consell Escolar Municipal de Torelló preveu
que el Consell Escolar estarà format pels següents membres:
a) L’alcalde/essa com a president/a, que d’acord amb la base 4 del Decret 404 de 1987,
de 22 de desembre, podrà delegar en un regidor de l’ajuntament.
b) 8 membres de la corporació nomenats pel plenari municipal en proporció a la
representació dels diferents grups municipals

És per tot això que, a proposta de la regidoria Educació, i vist el dictamen de la C. I. de
serveis a les persones, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels membres assistents,
acorda:
Primer.- Nomenar els representats de l’ajuntament en el Consell Escolar Municipal en
el sentit següent:
a) President: Sr. Marc Fontserè Candell, Regidor d’Ensenyament, per delegació de
l’alcalde.
Vocals:
Sra. Núria Güell Rovira (CiU)
Sra. Concepció Villena Aceituno (CiU)
Sr. Lluís Sabatés Padrós (JpT-Esquerra-AM)
Sr. Xavier Lozano Victori (JpT-Esquerra-AM)
Sr. Francesc Manrique Aumatell (CUP-PA-SP)
Sra. Elena Crespi Asensio (CUP-PA-SP)
Sr. David Forcada Rifà (EIO-FEM Torelló)
Sr. Joan Carmona López (PSC)
Segon.- Notificar el present acord a tots els regidors afectats i a la secretaria del
Consell Escolar Municipal de Torelló.
INTERVENCIONS:

Sr. JORDI CASALS:
Nosaltres, com ja hem dit altres vegades, insistir que continuï treballant a partir de la
reflexió feta durant el passat mandat per aprofundir en el Consell escolar municipal com
una eina realment participativa de l'àmbit educatiu de Torelló.

VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels setze membres assistents.
COMISSIÓ INFORMATIVA D’ADMINISTRACIÓ I HISENDA I DE SEGURETAT
CIUTADANA I MOBILITAT
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2.2. HISENDA
2.2.1. Ratificar la resolució de l’alcaldia núm. 2017/650 de data 15 de març de 2017,
sobre l’aprovació dels Plans Pressupostaris 2018-2020
ACORD:
RELACIÓ DE FETS
Per Resolució de l’Alcaldia de data 15 de març de 2017, es varen aprovar els Plans
pressupostaris 2018-2020 recollits en la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera i desenvolupats en l’Ordre HAP/2105/2012, d’1
d’octubre.
En la mateixa resolució es va aprovar ratificar el Decret en el primer Ple de la Corporació
que es celebrés.

És per tot això que, a proposta de la regidoria Economia i Hisenda, i vist el dictamen de
la C. I. d'administració i hisenda i seguretat ciutadana i mobilitat, el Ple de l’Ajuntament,
per majoria simple, acorda:
Únic.- Ratificar la resolució de l’alcaldia núm. 2017/650 de data 15 de març de 2017 que
es transcriu a continuació:
“RELACIÓ DE FETS
La Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera,
estableix en el seu article 6 el principi de transparència i determina en el paràgraf segon i
tercer que “...correspon al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques proveir la
disponibilitat pública de la informació econòmica financera relativa als subjectes integrats
en l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei, amb l’abast i periodicitat que derivi de l’aplicació de
les normes i acords nacionals i de les disposicions comunitàries. Les administracions
públiques han de subministrar tota la informació necessària per al compliment de les
disposicions d’aquesta Llei o de les normes i acords que s’adoptin en desplegament seu, i
han de garantir la coherència de les normes i procediments comptables, així com la
integritat dels sistemes de recopilació i tractament de dades. Igualment estan sotmeses a
disponibilitat pública les previsions utilitzades per a la planificació pressupostària, així
com la metodologia, supòsits i paràmetres en els quals es basin”.
Amb ànim de proveir aquest mandat es va publicar l’Ordre HAP/2105/2012, de 1
d’octubre que determina com remetre la informació sobre els marcs pressupostaris a mig
termini en els que s’emmarcaran l’elaboració dels pressupostos dels ens locals.
L’objectiu d’aquesta remissió d’informació, tal i com diu l’exposició de motius de
l’esmentada Ordre, és que l’estat central tingui més informació, de millor qualitat i
homogènia sobre el món local.
Els articles 4, 5 i 6 de la Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen
les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de
27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera estableixen que abans del
15 de març de cada any la intervenció o la unitat que exerceixi aquestes funcions a la
Corporació Local, haurà de remetre per mitjans electrònics i mitjançant signatura
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electrònica el Pla Pressupostari a mig termini (abans anomenat marc pressupostari a mig
termini) en el que s’emmarcarà l’elaboració dels pressupostos anuals.
L'incompliment de l’obligació de remetre aquesta informació, a més de la possible
responsabilitat personal, podria portar a aplicar les mesures de correcció de l’article 20
de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera
La informació haurà de remetre’s en termes consolidats i en el model ordinari pels
municipis de més de 5.000 habitants.
Les dades econòmiques a consignar seran les projeccions d’ingressos i despeses i les
prioritats derivades del pla pressupostari a mitjà termini, que constituiran la base per
l’elaboració del pressupost anual.
Per tot l’exposat anteriorment, i de conformitat amb les atribucions que em confereix
l’article 21 de la Llei 7/1985 de bases de règim local i l’article 53 del decret legislatiu
2/2003 pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal de règim local de Catalunya,
RESOLC:
Primer.- Aprovar els Plans Pressupostaris 2018-2020 recollits en la Llei orgànica
2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i desenvolupats
en l’Ordre HAP/2105/2012, de 1 d’octubre, segons annex que consta a l’expedient.
Segon.- Trametre de forma
d’Administracions Públiques.

telemàtica

els

esmentats

Plans,

al

Ministeri

Tercer.- Ratificar el present Decret pel Ple de la Corporació en la propera sessió que es
celebri.”

INTERVENCIONS:
Sr. FRANCESC MANRIQUE:
Nosaltres en aquest punt hi votarem en contra, ja que aquests plans estan fets seguint la
mateixa lògica que els últims pressupostos municipals, als quals ja hi vam votar en
contra, explicant en el seu moment els motius del nostre vot.
Sr. JORDI CASALS:
Nosaltres ens abstindrem; som conscients que s'ha d'aprovar aquest pla pressupostari,
que és una manera molt su gèneris que té l'Estat espanyol per controlar i monitoritzar els
ajuntaments, però fa fer uns plans pressupostaris a cinc anys vista i que fins i tot fa que
aquest equip de govern hagi de "planificar" fins i tot l'acció de govern pressupostària del
futur govern que hi hagi després de les eleccions, però com que segueix una lògica
pressupostària de l'equip de govern, que nosaltres no acabem de compartir, no hi donem
suport, però com que sabem que s'ha d'aprovar aquest tràmit, ens hi abstenim.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per majoria simple atès el resultat que s’especifica a continuació:
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Vots favorables: 8, dels regidors i les regidores dels grups municipals de CiU i
d'EiO#FemTorelló
Vots desfavorables: 3, de la regidora i els regidors del grup municipal de la CUPSP
Abstencions: 5, dels regidors dels grups municipals d'ERC-JpT-AM i del PSC-CP

2.3. RECURSOS HUMANS
2.3.1. Autorització compatibilitat activitat NGP
ACORD:

RELACIÓ DE FETS:
Atesa la sol·licitud presentada en data 13 de febrer de 2017 amb número de registre
d’entrada 2017/1053, i la instància de data 15 de març de 2017 registre d’entrada núm.
2047, per la Sra. Núria Garcia Palomino, contractada en un pla d’ocupació del projecte de
treball als Barris, com a orientadora laboral, en règim de personal laboral temporal,
sol·licitant el reconeixement de compatibilitat per tal que li sigui reconeguda la
compatibilitat per estar donada d’alta com a autònoma per tasques de mediació i
coaching, els mesos de març i abril de 2017.
Atès que el personal que treballa per a una Administració Pública té una regulació
específica en relació a la possibilitat de simultaniejar dues activitats, caldrà tenir en
compte què diu aquesta legislació específica, determinar la naturalesa de l’activitat a
realitzar, i també veure la possibilitat de l’existència de compatibilitat o no de l’exercici de
l’activitat pública o privada de la qual es tracti.
En primer lloc, doncs, caldrà determinar que es tracta d’una activitat de caràcter privat.
FONAMENTS DE DRET:
-

-

Llei 53/1984, de 26 de desembre d'Incompatibilitats del Personal al Servei de les
Administracions Públiques (art. 2.1c).
Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei de l’Estatut Bàsic de l’empleat públic (TREBEP),
Reial decret 598/1985, de 30 d'abril sobre Incompatibilitats del Personal al Servei de
l'Administració de l'Estat, de la Seguretat Social i dels ens, organismes i empreses
dependents.
Real Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de les
disposicions legals vigents en matèria de règim local.
Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei
de les entitats locals (art. 321 a 344).

És per tot això que, a proposta de la regidoria Recursos Humans, i vist el dictamen de la
C. I. d'administració i hisenda i seguretat ciutadana i mobilitat, el Ple de l’Ajuntament, per
majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, acorda:
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Primer.- AUTORITZAR la Sra. Núria Garcia Palomino el reconeixement de compatibilitat
per exercir l'activitat privada consistent en exercir com autònoma l’activitat de mediació i
coaching, el mes de març i abril de 2017, si bé en les condicions establertes per la
normativa reguladora del règim d’incompatibilitats.
Segon.- L’autorització anterior s’entén atorgada amb les condicions específiques
següents; el compliment de les quals queda sota la responsabilitat personal de la persona
interessada, sense perjudici de les facultats inspectores que la legislació reserva a
aquesta entitat:








L’empleada afectada per aquest acord no pot desenvolupar dins de l’activitat
privada que porta a terme l’elaboració de projectes, estudis, informes, activitats de
gestoria, mediació, representació o defensa d’interessos de particulars davant
l’Ajuntament de Torelló, delegats, concessionaris i altres persones físiques o
jurídiques que tinguin relacions funcionals o de serveis amb aquesta Corporació.
Té l’obligació d’abstenir-se en totes aquelles activitats que puguin interferir de
forma directa o indirecta en el desenvolupament de les funcions que té
encomanades a l’ajuntament de Torelló.
L’autorització es basa exclusivament en la presumpció de la bona fe de la
sol·licitant, no pressuposa cap declaració de legitimitat o adequació a la legalitat
de l’activitat privada declarada compatible.
Cap activitat privada declarada compatible no pot implicar una dedicació superior
al 50% de la jornada ordinària que tenen assenyalades els empleats en aquesta
administració municipal. En aquest cas, havent-hi dues activitats amb declaració
de compatibilitat per activitats privades, cal tenir en compte que a qui se’ls hagués
autoritzat la compatibilitat per un segon lloc de treball o activitats públiques, en
cap cas es pot entendre autoritzada aquesta segona si la suma de les jornades
d’ambdós és igual o superior a la màxima en les Administracions Públiques.
El reconeixement de la compatibilitat no implica cap classe de dret preferent o
dispensa en el cas de canvi en el règim horari de servei a l’ajuntament de Torelló,
en casos de necessitat o d’emergència.

No es considera autoritzada la compatibilitat si l’activitat privada:




Impedeix o menyscaba l’estricte compliment de les deures o en compromet la
seva imparcialitat o independència.
Si l’activitat privada té alguna relació amb els assumptes que la persona conegui
per raó del seu càrrec.
Si la dedicació horària de l’activitat privada coincidís amb la jornada laboral.

Tercer.- Notificar a la persona interessada, a la Intervenció municipal, i anotar al Registre
de Personal la present resolució.
INTERVENCIONS:
Sra. ELENA CRESPI:
Des del nostre grup, desconeixem la situació personal i específica d’aquesta persona
però, al ser un pla d’ocupació, ens sorgeixen alguns dubtes ètics de què haver estat
escollida en un pla d’ocupació es pugui compaginar amb una altra feina. Per tant, des de
la CUP Torelló – Som Poble, ens abstindrem en aquesta votació.
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VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació
atès el resultat que s’especifica a continuació:
Vots favorables: 15, dels regidors i les regidores dels grups municipals de CiU,
d'ERC-JpT-AM, d'EiO#FemTorelló i del PSC-CP.
Vots desfavorables: 0
Abstencions: 3, de la regidora i els regidors del grup municipal de la CUP-SP
2.4. SECRETARIA
2.4.1. Aprovació conveni expropiatori Av. Pirineu, 32
ACORD:
Relació de fets:
1.- Que el Ple de l’Ajuntament, en la sessió ordinària del dia 24 d'octubre de 2.016, va
acordar l’inici de l’expedient expropiatori de la finca identificada en l’antecedent I; i
l’aprovació inicial de la relació de béns i drets a expropiar, la qual es va sotmetre a
exposició pública per mitjà de la publicació del corresponent anunci al BOP ( 7 de
novembre de 2016); pel termini de 15 dies, per tal que qualsevol persona pogués aportar
per escrit les dades oportunes per rectificar les possibles errades de la relació publicada o
oposar-se, per raons de fons o de forma, a la necessitat d’ocupació.
2.- Que, d’acord amb el certificat emès per secretaria general, dins del termini
d’informació pública i audiència als interessats no s’han presentat al·legacions ni
rectificacions que hi facin referència.
3.-L’arquitecte municipal ha emès informe urbanístic on s’especifica que el terreny a
expropiar té una qualificació urbanística de vialitat i no es troba inclòs en cap unitat
d’actuació i ha efectuat una justificació del preu pactat en el conveni de mutu acord.
4.- Vist el conveni dee mutu acord amb les propietàries dels terreny en virtut del qual s'ha
pactat un preu d'expropiació de nou mil dos-cents seixanta euros (9.260 €).
Fonaments de dret :
Primer.- L’article 34.8 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei d’urbanisme , preveu que, els terrenys reservats per a sistemes
urbanístics públics que no siguin compresos en un àmbit d’actuació urbanística sotmès al
sistema de reparcel.lació es poden adquirir mitjantçant expropiació.
Segon.- L’article 9 i 10 de la Llei de 16 de desembre de 1.954, d’expropiació forçosa
preveu que per procedir a l’expropiació forçosa serà indispensable la prèvia declaració
d’utilitat pública o interès social del fi que hagi d’afectar-se l’objecte expropiat. La utilitat
pública s’entén implícita , en relació a l’expropiació d’immobles, en tots els plans d’obres i
serveis de l’estat província i municipi.
Tercer.- El procediment expropiatori es troba regulat als articles 15 i següents de la Llei
d’expropiació forçosa. L’acord de necessitat d’ocupació inicia l’expedient expropiatori
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havent de publicar-se en el BOP pel termini de quinze dies hàbils i s’ha de notificar
individualment a aquelles persones que apareixien com interessades en el procediment.
Quart.-L'article 24 de la Llei d'expropiació forçosoa preveu que l'Administració i el
propietari podran convenir l'adquisició del béns lliurement i per mutu acord i , en aquest
cas, un cop pactats els termes de l'expropiació forçosa es donarà per conclòs l'expedient
iniciat. En cas que en el termini de quinze dies no hagin arribat a un acord es continuarà
l'expedient sense perjudici que posteriorment es pugui arribar al mutu acord.

És per tot això que, a proposta de la regidoria Secretaria, i vist el dictamen de la C. I.
d'administració i hisenda i seguretat ciutadana i mobilitat, el Ple de l’Ajuntament, per
unanimitat dels membres assistents, acorda:

Primer.- Donar conformitat al conveni de mutu acord a formalitzat amb les Sres. Eulàlia i
Montserrat Canadell Vives ,propietàries del terreny a expropiar, situat al C/ Pirineus, 32
en virtut del qual l'Ajuntament adquireix els terrenys de 92 m2 per una quantia de nou mil
dos-cents seixanta euros ( 9.260 €) d'acord a l'Annex I que consta al final del present
acord.
Segon.-Aprovar l’autorització, disposició i reconeixement de l'obligació de la despesa a
favor de la Sra Eulàlia Canadell Vives per una quantia de quatre mil sis-cents trenta
euros (4.630 €) amb càrrec a la partida 301-459-6090004 projecte (2017-4-301-1).
Supeditar el pagament de la despesa al moment en què es formalització l'acta d'ocupació
de la finca.
Tercer.- Aprovar l’autorització, disposició i reconeixement de l'obligació de la despesa a
favor de la Sra Montserrat Canadell Vives per una quantia de quatre mil sis-cents trenta
euros (4.630 €) amb càrrec a la partida 301-1532-6000000 projecte (2015-2.301.3).
Supeditar el pagament de la despesa al moment en què es formalització l'acta d'ocupació
de la finca.
Quart.- Facultar l'alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per la signatura de
l'acta d'ocupació i per la signatura dels documents que siguin necessaris per la inscripció
de l'expropiació en el Registre de la Propietat de Vic.
Cinquè.- Notificar el present acord al Departament de Serveis Territorials, a Intervenció
i Tresoreria pel seu coneixement i efectes oportuns.

Annex I
CONVENI SOBRE EXPROPIACIÓ FORÇOSA DE MUTU ACORD AMB LES SRES
EULALIA I MONTSERRAT CANADELL VIVES.
A Torelló, a la Casa de la Vila, seu institucional de l’Ajuntament de Torelló, el dia .

ES REUNEIXEN:
D’una banda,
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l’Il·lm. Sr. JAUME VIVET I SOLER, Alcalde de l’Ajuntament de Torelló, el qual actua en el
seu nom i representació, fent ús de les facultats atribuïdes per l’article 53.1.a) del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya; assistit per la secretària general de la Corporació la Sra.
MONTSERRAT FREIXA COSTA, que actua en l’exercici de les seves funcions
d’assistència legal i de fedatària pública de l’acte.
De l’altra,
La senyora EULÀLIA CANADELL VIVES major d’edat, veïna de Gurb, amb domicili al C/
C/ del Castell,13 i amb DNI número 37688189K, la qual actua en el seu propi nom i
representació.
La senyora MONTSERRAT CANADELL VIVES, major d'edat, veïna de Torelló, amb
domicili al C/ Rocaprevera ,44 i amb D.N.I número 37688190E.
Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal suficient per a obligar-se per mitjà
d’aquest conveni.
I EXPOSEN:
I.
Que, segons la nota informativa de domini i càrregues expedit pel senyor
Sebastián del Rey Barba, Registrador de la Propietat titular del Registre de la Propietat
de Vic número 2, amb data de 1 de juliol de 2.016, les senyores EULÀLIA I
MONTSERRAT CANADELL VIVES són propietàries de la finca que es descriu en el
Registre de la Propietat de la següent manera:
"URBANA : Edifici destinat a magatzem cobert, només de planta baixa, amb un petit pati
al davant, que amida vuit metres d'ampla per onze metres de fons, és a dir, noranta
metres vint decímetres quadrats, en el que hi ha cinc dipòsits de vi, amb una extensió de
terreny a la part nord i a ponent del mateix,situat a Torelló i a prop de l'Estació de l
ferrocarril, amb front a l'Avinguda dels Priineus, número trenta-dos.En junt edifici terreny
annex ocupen una superfície triangular de dos-cents cinquanta-nou metres deu
decímetres quadrats, en la que per tant hi ha inclosa la superfície de l'edifici.Confronta, tot
junt : enfront amb l'Avinguda dels Pirineus; dreta sortint amb carrer Besora;esquerra, part
amb finca de Miquel Elias Margall i part amb carrer Milany; i darrera , amb finca de Maria
Dolors Vives Gual"
És la finca registral número 1023 de Torelló de les inscrites en el Registre de la Propietat
número 2 de Vic (Tom 2.549, llibre 349, foli 138, finca 1.023).
És objecte d'expropiació 92 m² que es segreguen d'aquesta finca , la porció a segregar es
descriu de la manera següent :
Finca de 92,00 m² de superfície. Limita pel sud, amb l’Avinguda dels Pirineus, a l’alçada del
nº 32, amb una longitud de 8,34 metres. Limita per l’est en una longitud de 11 metres
amb l’Avinguda dels Pirineus. Limita pel nord i oest, amb finca registral 1023 de la que es
segrega, amb una longitud de 8,23 metres i de 10,94 metres, respectivament. En aquesta
finca hi ha edificat un immoble de planta baixa destinat a magatzem, construït a base de
fàbrica de maó, ubicat a la part posterior de la finca, i que ocupa una superfície de 61,30
m², deixant lliure un pati davanter de superfície 30,70 m².
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La finca té referència cadastral 8861113DG3586S0001TR. Segons les medicions
efectuades pels Serveis Tècnics municipals la finca a expropiar té una superfície total de
92 m2.
Un cop segregada la part que s'expropia la finca registral 1023 queda reduïda en 167,10
m² amb la següent descripció :
Finca lliure d'edificacions : limita per l'est part amb magatzem en una línea de 10,94
metres i part amb l'Avinguda Pirineus en una línea de 8,78 metres, al nord amb immoble
destinat a edifici col.lectiu d'habitatges de planta baixa i dues plantes pis amb adreça al
C/ Besora,4 amb una longitud de 14,45 metres i de 6,30 metres, formant xamfrà, al sud
amb l'Avinguda Pirineus en una longitud de 16,34 metres i a l'oest amb el C/ Besora en
una longitud de 28,80 metres.
II.Que el vigent Pla General d'Ordenació Urbana de Torelló publicat, als efectes de
la seva executivitat, en el DOGC de 20/12/1.999, reserva la finca identificada en
l’antecedent I com a vialitat , la qual no està compresa en cap àmbit d’actuació
urbanística sotmès al sistema de reparcel·lació, de tal manera que la seva adquisició
s’haurà de dur a terme per mitjà d’expropiació forçosa.
III.Que l’article 110 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s’aprova el
Tex refós de la Llei d’Urbanisme (en endavant abreujat TRLUC) preveu, com un dels
supòsits legitimadors de les expropiacions per raons urbanístiques, l’execució dels
sistemes urbanístics de caràcter públic com a actuació aïllada, tramitada d’acord amb la
legislació general reguladora de l’expropiació forçosa.
IV.Que el Ple de l’Ajuntament, en la sessió ordinària del dia 24 d'octubre de 2.016, va
acordar l’inici de l’expedient expropiatori de la finca identificada en l’antecedent I; i
l’aprovació inicial de la relació de béns i drets a expropiar, la qual es va sotmetre a
exposició pública per mitjà de la publicació del corresponent anunci al BOP ( 7 de
novembre de 2016); pel termini de 15 dies, per tal que qualsevol persona pogués aportar
per escrit les dades oportunes per rectificar les possibles errades de la relació publicada o
oposar-se, per raons de fons o de forma, a la necessitat d’ocupació.
VQue, d’acord amb el certificat emès per secretaria general, dins del termini
d’informació pública i audiència als interessats no s’han presentat al·legacions ni
rectificacions que hi facin referència.
VI.Que sempre ha estat la voluntat dels compareixents el d’arribar a un mutu acord
en la resolució del procediment expropiatori i en la determinació del preu just dels béns i
drets objecte de l’expropiació. Per tant, un cop que han arribat a un acord amistós
d’avinença en el justipreu expropiatori i en els altres extrems que es diran, el formalitzen
mitjançant la signatura d’aquest conveni, en què es concreten els pactes que
voluntàriament convenen.
Per tant, en coherència amb el que fins ara s’ha exposat, les parts intervinents,
PACTEN
PRIMER.-

OBJECTE DEL CONVENI.

Amb la signatura del conveni es pretén assolir un doble objectiu:
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1)
El de finalitzar, per terminació convencional, el procediment expropiatori incoat per
l’Ajuntament de Torelló (Exp.Secretaria 40/2016), amb l’abast, efectes i règim jurídic que
dimana dels pactes que més avall es detallaran, a l’empara de l’article 86 de la Llei
39/2.015, de 1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
2)
El de formalitzar i subscriure, atès que un dels extrems sobre els que es pacta és
el justipreu expropiatori, en aquest mateix document acta d’avinença o d’adhesió a
l’expropiació, als efectes del que disposa l’article 24 de la Llei d’Expropiació Forçosa de
16 de desembre de 1954; i preceptes concordants del seu Reglament de 26 d’abril de
1957.
Finca objecte d'expropiació :
92 m² que es segreguen de la finca registral número 1023 de Torelló inscrita en el
Registre de la Propietat número 2 de Vic (Tom 2.549, llibre 349, foli 138, finca 1.023).
La descripció d ela finca a expropiar és la següent :
"Finca de 92,00 m² de superfície. Limita pel sud, amb l’Avinguda dels Pirineus, a
l’alçada del nº 32, amb una longitud de 8,34 metres. Limita per l’est en una longitud
de 11 metres amb l’Avinguda dels Pirineus. Limita pel nord i oest, amb finca registral
1023 de la que es segrega, amb una longitud de 8,23 metres i de 10,94 metres,
respectivament. En aquesta finca hi ha edificat un immoble de planta baixa destinat a
magatzem, construït a base de fàbrica de maó, ubicat a la part posterior de la finca, i
que ocupa una superfície de 61,30 m², deixant lliure un pati davanter de superfície
30,70 m²"
La finca té referència cadastral 8861113DG3586S0001TR. Segons les medicions
efectuades pels Serveis Tècnics municipals la finca a expropiar té una superfície total de
92 m2.
Un cop segregada la part que s'expropia la finca registral 1023 queda reduïda en 167,10
m2 amb la següent descripció :
Finca lliure d'edificacions : limita per l'est part amb magatzem en una línea de 10,94
metres i part amb l'Avinguda Pirineus en una línea de 8,78 metres, al nord amb immoble
destinat a edifici col.lectiu d'habitatges de planta baixa i dues plantes pis amb adreça al
C/ Besora,4 amb una longitud de 14,45 metres i de 6,30 metres, formant xamfrà, al sud
amb l'Avinguda Pirineus en una longitud de 16,34 metres i a l'oest amb el C/ Besora en
una longitud de 28,80 metres.
SEGON.-

AVINÈNCIA EN LA DETERMINACIÓ DEL JUSTIPREU.

Que, examinats els diversos conceptes, dades i elements que concorren per determinar
el preu just, a la vista dels documents que obren a l’expedient i examinats in situ, els béns
afectats, les parts acorden fixar de mutu acord el justipreu expropiatori de la finca descrita
a l’apartat I dels antecedents en la quantitat global per tots els conceptes de 9.260 € (nou
mil dos-cents seixanta euros), quantitat en la qual ja s’inclou el premi d’afecció.
Els béns i drets afectats, les seves dades i característiques, són els que figuren en la
relació detallada respecte de la qual es dóna la total conformitat. S’acompanya a aquesta
acta, com a document annex número 1, còpia compulsada de la relació de béns i drets i
el plànol en el qual s’identifica inequívocament l’objecte de l’expropiació.
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D’acord amb el que disposa l’article 8 de la Llei de 16 de desembre sobre Expropiació
Forçosa , les finques expropiades s’adquireixen lliures de càrregues. Per tant, l’import del
justipreu pactat comprèn tota eventual indemnització pels perjudicis derivats de la ràpida
ocupació, així com el premi d’afecció, danys i guanys perduts i per tota la resta de drets i
interessos que puguin correspondre a l’expropiat; essent a càrrec d’aquest les
indemnitzacions que pugui reclamar qualsevol tercer, inclosos arrendataris i ocupants
amb o sense títol, amb motiu de l’expedient d’expropiació de les finques assenyalades, i
quantes reclamacions puguin promoure persones lligades a l’expropiat per contracte de
treball o de qualsevol altre mena.

TERCER.-

PAGAMENT DEL JUSTIPREU i RENÚNCIA ALS INTERESSOS DE
DEMORA.

L’Ajuntament de Torelló i la propietària del bé que s’expropia pacten que el seu pagament
s’efectuarà en el moment de signar l’acta de pagament i ocupació dels terrenys.
QUART.-

OCUPACIÓ I PAGAMENT.

Ambdues parts es comprometen a subscriure les corresponents actes de pagament – en
els termes del pacte anterior- i ocupació, moment a partir del qual l’Ajuntament de Torelló
procedirà a prendre possessió de la finca i quedarà alliberat el propietari expropiat de
qualsevol responsabilitat pel compliment dels deures d’ús, conservació i rehabilitació de
la finca establerts per la legislació urbanística.
CINQUÈ.-

VIGÈNCIA DEL CONVENI.

Aquest conveni obliga al propietari expropiat des del moment de la seva signatura i, pel
que fa a l’Ajuntament de Torelló, tindrà plena efectivitat un cop hagi estat ratificat
expressament pel Ple de la Corporació. En cas contrari quedarà automàticament sense
efecte.
En qualsevol cas, des de la seva entrada en vigor, el conveni tindrà plena vigència fins el
moment en què s’acrediti el compliment de les obligacions que en constitueixen el seu
objecte.
SISÈ.-

BONA FE I DILIGÈNCIA EN EL COMPLIMENT DEL CONVENI.

Les parts, per al desenvolupament i l’execució d’aquest conveni, que lliure i
voluntàriament subscriuen, es comprometen a actuar amb la major bona fe i diligència
possibles a efectes de permetre el compliment dels objectius previstos en el mateix, en
els termes i formes en què queden convinguts i sempre de conformitat amb la legislació
vigent.
SETÈ.-

JURISDICCIÓ COMPETENT.

Per dirimir qualsevol controvèrsia jurídica que sorgeixi en l'aplicació del conveni seran
d'aplicació, amb exclusió de tot altre procediment, jurisdicció i fur, el procés administratiu i
el contenciós administratiu, sotmetent-se les parts als tribunals del domicili de
l’Ajuntament de Torelló que fossin competents per a conèixer de les qüestions que es
suscitin.
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I, perquè així consti, en prova de conformitat, les parts que pacten signen un exemplar
per triplicat del conveni davant meu, el secretari, que dono fe de l’acte.

Jaume Vivet i Soler
Alcalde-President

Eulàlia i Montserrat Canadell Vives
Propietàries
Davant meu
La secretària

INTERVENCIONS:
Sr. JORDI CASALS:
Cada cop que fem un pas més en aquesta línia, l'expropiació d'aquesta finca de
l'avinguda Pirineus, ens apropem més a la viabilitat per encarar la urbanització de
l'avinguda Pirineus, que per nosaltres és una part central i nuclear del nostre programa
electoral; és a dir que hi donem absolutament tot el suport a aquest procés que es va
iniciar en el passat mandat, per tal que esperem que més d'hora que tard, puguem posar
mà a un carrer que es diu avinguda, però que en realitat en aquests moments és un
fangar.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels setze membres assistents.
3. CONTROL DE L'ACCIÓ DE GOVERN
3.1. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L'ALCALDIA
3.1.1. Donar compte al ple dels decrets aprovats des de l'última sessió plenària
Es dóna compte dels decrets de l’alcaldia que s’han dictat des de l’última sessió plenària,
per al general coneixement:
Codi

Data
creació
Descripció
2017/383- 21/02/2017
1
Pròrroga termini justificació oferta baixa temerària
2017/395 21/02/2017
Activitats formatives 2017-176 TFG
2017/396 21/02/2017
Activitats formatives 2017-96 MCU
2017/397 21/02/2017
Activitats formatives 2017-120 MFC
2017/398 21/02/2017
Activitats formatives 2017-182 HLS
2017/399 21/02/2017
Activitats formatives 2017-183 SGF
2017/400 21/02/2017
Autorització actes 39è Carnaval a Deixebles de Sant Feliu
2017/401 21/02/2017
Nòmina. Regularització de la garantització IT desembre 2016 i
gener 2017 MRV
2017/402 21/02/2017
Deixar sense efecte la Resolució de l’Alcaldia núm. 277-2017, per
la qual s’iniciava el període executiu de la 1a. sanció coercitiva de
l’exp. 58-2015-SECRE-ORDEXEC
2017/403 21/02/2017
Nòmina. Regularització cotització gener 2017 PMP
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2017/404
2017/405
2017/406
2017/407
2017/408
2017/409
2017/410
2017/411
2017/412
2017/413
2017/414
2017/415
2017/416
2017/417
2017/418
2017/419
2017/420

21/02/2017
21/02/2017
21/02/2017
21/02/2017
21/02/2017
21/02/2017
21/02/2017
21/02/2017
21/02/2017
21/02/2017
21/02/2017
21/02/2017
21/02/2017
21/02/2017
22/02/2017
22/02/2017
22/02/2017

2017/421 22/02/2017
2017/422 22/02/2017
2017/423
2017/424
2017/425
2017/426
2017/427
2017/428
2017/429

22/02/2017
22/02/2017
22/02/2017
22/02/2017
22/02/2017
22/02/2017
22/02/2017

2017/430
2017/431
2017/432
2017/433
2017/434

22/02/2017
22/02/2017
22/02/2017
22/02/2017
22/02/2017

2017/435 22/02/2017
2017/436
2017/437
2017/438
2017/439
2017/440
2017/441
2017/442
2017/443
2017/444
2017/445

23/02/2017
23/02/2017
23/02/2017
23/02/2017
23/02/2017
23/02/2017
23/02/2017
23/02/2017
23/02/2017
23/02/2017

2017/446 23/02/2017
2017/447 23/02/2017
2017/448 23/02/2017

Nòmina. Regularització cotització gener 2017 MCT
Sanció 9-17
Acord incoació 9.1-17
69-17 autoritzar ocupació via pública Carnaval
Modificació de les dades de Càritas Interparroquial de Torelló
65-17 Denegar ocupació via pública Carnaval
63-17 autoritzar ocupació via pública Carnaval
16-17 autoritzar ocupació via pública Carnaval
13-17 autoritzar ocupació via pública Carnaval
7-17 autoritzar ocupació via pública Carnaval
6-17 autoritzar ocupació via pública Carnaval
Sol·licitud d'accés i reproducció de documentació de l'arxiu
71-17 autoritzar ocupació via pública Carnaval
Decret denegació pas volta ciclista a Catalunya
Nòmina. Productivitat absentisme Policia Local febrer 2017
Nòmina. Aprovació factors de l’específic nòmina febrer 2017
Requeriment per completar documentació en sol•licitud
d'indemnització per responsabilitat patrimonial – F.M.R.
Requeriment per completar documentació en sol•licitud
d'indemnització per responsabilitat patrimonial – M.B.R.
Requeriment per completar documentació en sol•licitud
d'indemnització per responsabilitat patrimonial – M.A.R.V.
Decret aprovar la relació de factures F-2017-6
61-17 autoritzar ocupació via pública Pl. Pujol
618-16 autoritzar VP Carnaval
Decret aprovar la baixa de part d'un AD a nom de X.V.
Decret avocació delegació competències Junta de Govern Local
80-17 autoritzar VP Carnaval
Reclamació d'indemnització pels danys causats a la via pública en
accident de trànsit – M.T.M.
Decret aprovar un AD a nom de SAREB
81-17 autoritzar VP Carnaval
Decret aprovar un AD a nom de Localret
Cancel.lació 2 comptes BBVA (antic CX)
Incoació expedient sancionador ordenança convivència ciutadana
M.L.B.
Incoació expedienta sancionador ordenança convivència ciutadana
M.B.
83-84-85-86 de 2017 autoritzar VP Carnaval
87-88-89 de 2017 autoritzar ocupació VP Carnaval
90-17 autoritzar ocupació VP Carnaval
70-17 denegar ocupació via pública carnaval
82-17 denegar ocupació VP Carnaval
Decret aprovar la relació P-2017-19
Decret aprovar la relació P-2017-20
Decret aprovar la relació P-2017-21
Decret aprovar la relació P-2017-22
Aprovació memòria valorada de formació d'una parada de bus al
carrer Portal de la Carrera per al servei del Casal Cívic
Decret Àrea SERVEI A LES PERSONES
63-17 renuncia ocupació VP Carnaval
Autorització utilització de la sala d'actes de l'Edifici de la
Cooperativa a ERC-JPM-AM.
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2017/449
2017/450
2017/451
2017/452
2017/453
2017/454
2017/455
2017/456

23/02/2017
24/02/2017
24/02/2017
24/02/2017
24/02/2017
24/02/2017
24/02/2017
24/02/2017

2017/457 24/02/2017
2017/458 24/02/2017
2017/459
2017/460
2017/461
2017/462
2017/463
2017/464

24/02/2017
24/02/2017
24/02/2017
24/02/2017
24/02/2017
24/02/2017

2017/465 24/02/2017
2017/466 24/02/2017
2017/467 24/02/2017
2017/468 24/02/2017
2017/469 24/02/2017
2017/470 27/02/2017
2017/471
2017/472
2017/473
2017/474
2017/475
2017/476
2017/477
2017/478
2017/479
2017/480
2017/481
2017/482
2017/483
2017/484
2017/485

27/02/2017
27/02/2017
27/02/2017
27/02/2017
27/02/2017
27/02/2017
27/02/2017
27/02/2017
27/02/2017
27/02/2017
27/02/2017
27/02/2017
27/02/2017
27/02/2017
27/02/2017

2017/486
2017/487
2017/488
2017/489
2017/491

27/02/2017
27/02/2017
27/02/2017
27/02/2017
27/02/2017

2017/492 27/02/2017
2017/493 27/02/2017
2017/494 27/02/2017

Transmissió dret funerari nínxol 161-2-Est S.B.I.
91-17 autoritzar VP carnaval
Activitat formativa 2017-201 FAF
Activitat formativa 2017-214 FAF
Activitat formativa 2017-215
Activitats formatives 2017-225 MVJ
Activitats formatives 2017-198 JMAM
Incoar declarar ineficaç comunicació prèvia - Rda. del Puig, 186 JMMB - 66-2017-SSTT-CPOBRES
Autorització ús teatre Cirvianum 12-2017 Escola SSCC
Decret adjudicació contracte serveis manteniment piscines
exteriors municipals
Decret aprovar un ADOP de la ràdio
Ampliació assegurança Rua Carnaval
Decret aprovar un ADOP a favor del BOE
Retorn aval - PP La Creu II - VE - 429-2012-SSTT-LOMEN
Decret aprovar un ADOP a favor de SOREA
Proposta de compliment ordre execució - C. Sant Josep, 18 - 4532016-SSTT-ordexec
2a multa coercitiva - Av. Pirineus, 26 - NJF - 198-2014-SECREORDEXEC
Autorització Ball Carnaval 2017
2a Multa coercitiva - C. Sant Bartomeu, 3 - MTE-RTE - 194-2015SECRE-ORDEXEC
Retorn aval - C. Progrés, 8 - JST - 18-2017-SSTT-DIVERSOS
Decret Aprovar la relació d'ordres de pagament P-2017-23
Nòmina. Aprovació de gratificacions i hores extres nòmina febrer
2017
Renovació tarjeta d'aparcament provisional exp. 2016-674
Renovació tarjeta d'aparcament provisional exp. 2016-620
Renovació tarjeta d'aparcament exp. 2011-1
Renovació tarjeta d'aparcament exp. 2008-158MCG
Renovació tarjeta d'aparcament exp. 2008-158
Alta servei teleassistència exp. 2017-134
Alta servei teleassistència exp. 2014-168
Alta servei teleassistència exp. 2009-313
Servei de neteja de xoc a la llar exp. 2004-66
Servei de neteja de xoc a la llar exp. 2017-145
Reversió nínxol 85-1-Est Cementiri municipal A.G.S.
Decret aprovar la relació d'ordre de pagament P-2017-24
Decret incoació contracte subministrament enllumenat exterior
Nòmina. Assignació complement de productivitat MMM febrer 2017
Nòmina. Assignació complement de productivitat JVA nòmina
febrer 2017
Decret incoació contracte obres substitució xarxa aigua potable
Tarjeta d'aparcament provisional exp. 2013-157
Alta servei teleassistència exp. 2017-177
Servei col·laboració de protecció civil
Resolució tarifació social servei menjador Llar infants, gener-juliol
2017
Tarifació social servei menjador Llars infants, gener-juliol 2017
Decret aprovar un AD a favor de P.L.B.
Decret aprovar un AD a favor d'Electro stocks
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2017/495
2017/496
2017/497
2017/498
2017/499
2017/500
2017/501
2017/502
2017/503
2017/504

27/02/2017
27/02/2017
27/02/2017
27/02/2017
27/02/2017
27/02/2017
27/02/2017
27/02/2017
27/02/2017
27/02/2017

2017/505 27/02/2017
2017/506 27/02/2017
2017/507 28/02/2017
2017/508 28/02/2017
2017/509 28/02/2017
2017/510 28/02/2017
2017/511
2017/512
2017/513
2017/514
2017/515

28/02/2017
28/02/2017
28/02/2017
28/02/2017
01/03/2017

2017/516 01/03/2017
2017/517 01/03/2017
2017/518
2017/519
2017/520
2017/521
2017/522
2017/523
2017/524
2017/525

01/03/2017
02/03/2017
02/03/2017
02/03/2017
02/03/2017
02/03/2017
02/03/2017
02/03/2017

2017/526
2017/527
2017/528
2017/529
2017/530

02/03/2017
02/03/2017
03/03/2017
03/03/2017
03/03/2017

2017/531 03/03/2017
2017/532 03/03/2017
2017/533 03/03/2017

2017/534 03/03/2017

Decret Aprovar un AD a favor de Ciments Torelló SL
Decret Aprovar un AD a favor de F.Vidal SA
Decret Aprovar un AD a favor de M.V.A.
Decret aprovar un AD a favor de Taller informàtic SCP
Decret Aprovar un AD a favor de J.M.A.S.
Decret aprovar un AD a favor d'Ailigrama sl
Decret Aprovar un AD a favor de M.S.S.
Decret aprovar un AD a favor de Novalitu SLU
Decret Aprovar un AD a favor de PMC grup 1985 SA
Incoació expedient sancionador ordenança convivència ciutadana
M.L.F.
Incoació expedient sancionador ordenança sorolls i vibracions
C.M.G.
Incoació expedient sancionador ordenança convivència ciutadana
M.M.B.
Nòmina. Regularització cotització desembre 2016 i gener 2017
funcionaris integrats
Aprovar el padró de la taxa pel servei d’aigua i del servei de
clavegueram, del mes de febrer de 2017
Decret aprovar la relació de factures F-2017-7
Concessió dret funerari nínxol 98-2-Est Cementiri municipal
M.M.P.E.
Decret incoar baixa d'ofici exp. 35-2016
Targeta d'aparcament provisional MR exp. 2017-196
Decret Àrea ADMIN ECO I H RRHH R INT I SEGURETAT
Decret baixa d'ofici padró habitants exp. 01-2017
Modificació Pla de desplegament presentat per ADAMO
TELECOM IBERIA, SA
Decret aprovar la relació d'ordres de pagament P-2017-25
Incoació expedient sancionador ordenança convivència ciutadana
M.Y.S.
Imposició sanció ordenança convivència ciutadana O.G.G.
Activitats formatives 2017-245 GSJ
Activitats formatives 2017-234 LSP
Activitat formativa 2017-233 MCU
Decret autorització Pels Camins del Matxos
Acumulació de funcions tresoreria habilitació nacional MMS
Decret autorització Marxa Terra de Remences 2017
Transmissió dret funerari nínxol 641-5-Oest Cementiri Municipal
J.P.S.
Decret aprovar un AD a favor del Consorci del Ter
Decret aprovar un AD a favor de Technology 2050 SL
Decret Autorització 6é Torneig Vall del Ges
Decret autorització I E Mrta Mata Olimíades 1er ESO
Prorroga lloguer dret funerari nínxol 755-1-Oest Cementiri
municipal J.F.M.M.
Concessió llicència obres - C. Solana del Puig, 7 - JCC - 29-2017SSTT-LOMAJ
Decret pròrroga contracte de serveis prevenció de riscos laborals
Deixar sense efecte la Resolució de l’Alcaldia núm. 242-2017 de
data 1 de febrer de 2017, per la qual s’iniciava el període executiu
del deute del Sr. Llorenç Ramos Suñer
Compliment ordre execució - C. Nou, 27 - UJB - 27-2014-SECRE-
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2017/535 03/03/2017
2017/536 03/03/2017
2017/537 03/03/2017
2017/538 03/03/2017
2017/539 03/03/2017
2017/540 03/03/2017
2017/541 03/03/2017
2017/542 03/03/2017
2017/543 03/03/2017
2017/544 03/03/2017
2017/545 03/03/2017
2017/546 06/03/2017
2017/547 06/03/2017
2017/548 06/03/2017
2017/549 06/03/2017

2017/550 06/03/2017
2017/551 06/03/2017
2017/552 06/03/2017

2017/553 06/03/2017
2017/554 06/03/2017
2017/555
2017/556
2017/557
2017/558

06/03/2017
06/03/2017
06/03/2017
06/03/2017

2017/559 06/03/2017
2017/560 06/03/2017
2017/561 06/03/2017
2017/562 06/03/2017
2017/563 06/03/2017
2017/564
2017/565
2017/566
2017/567
2017/568

07/03/2017
07/03/2017
07/03/2017
07/03/2017
07/03/2017

ORDEXEC
Decret autorització 7a marxa cicloturista Amer-Sant Martí Sacalm
Incoació expedient sancionador ordenança convivència ciutadana
R.O.C.
Nòmina. Regularització diferències salarials març 2017 IVB
Renúncia autorització utilització de la sala d'actes de l'Edifici de la
Cooperativa a ERC-JPT-AM.
Decret aprovar la relació de factures F-2017-8
Incoació expedient sancionador ordenança convivència ciutadana
R.C.G.
Decret incoació expedient de reversió finca cedida a la Fundació
Privada Habitatge i Serveis d'Osona
Decret aprovar la relació d'ordres de pagament P-2017-26
Decret aprovar la relació d'odres de pagament P-2017-27
Anul.lació decret declarar desistit llicència tinença animal perillós
xip 982000196984577
Nòmina. Contestar instància núm. 6795 de 31 d'octubre de 2016
SPG
Carpa Regidoria de Comerç
Aprovar el padró de la taxa per l'ús del gimnàs del pavelló
municipal del 2n. trimestre de 2017
Acceptar la petició de baixa d'un usuari del gimnàs del pavelló
municipal d'esports
Acceptar la petició d'alta d'un usuari del gimnàs del pavelló
municipal d'esports i aprovar la liquidació de la taxa del 6 de març
al 30 de juny de 2017
Aprovar el padró de la taxa d'ocupació via pública del mercat
setmanal municipal del 2n. trimestre de 2017
Responsabilitat patrimonial. Pèrdues en l'explotació del bar del
pavelló a causa de les obres de la sala polivalent - M.G.M.A.
Responsabilitat patrimonial. Pèrdues en l'explotació del bar del
pavelló per no poder posar barra amb motiu del ball de carnaval M.G.M.A.
19-00-II2 Aprovar calendari
Ordenar el pagament de les despeses incloses en la relació
comptable P-2017-28
Acord incoació 10.1-17
Sanció 11-17
Acord incoació 11.1-17
Ordenar el pagament de les despeses incloses en la relació
comptable P-2017-29
Incoació 11.2-17
Reclamació per responsabilitat patrimonial. Desperfectes a una
roda del vehicle – M.A.R.V.
Denegar al·legacions J.S.P., SL
Transmissió dret funerari nínxol 740-4-Est Cementiri municipal
M.D.V.P.
Arxivar
requeriment
llicència
gossos
perillosos
xip
982000192877806 T.C.M. i J.C.O.
Servei neteja de xoc a la llar exp. 2004-49
Servei neteja de xoc a la llar exp. 2003-136
Servei neteja de xoc a la llar exp. 2003-194
Tarjeta d'aparcament exp. 2006-154
Tarjeta d'aparcament exp. 2015-21
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2017/569
2017/570
2017/571
2017/572
2017/573
2017/574
2017/575
2017/576
2017/577

07/03/2017
07/03/2017
07/03/2017
07/03/2017
07/03/2017
07/03/2017
07/03/2017
07/03/2017
07/03/2017

2017/578 07/03/2017
2017/579 07/03/2017
2017/580 07/03/2017
2017/581 07/03/2017
2017/582
2017/583
2017/584
2017/585
2017/586
2017/587
2017/588

08/03/2017
08/03/2017
08/03/2017
08/03/2017
08/03/2017
08/03/2017
08/03/2017

2017/589
2017/590
2017/591
2017/592
2017/593
2017/594
2017/595

08/03/2017
08/03/2017
08/03/2017
08/03/2017
08/03/2017
08/03/2017
08/03/2017

2017/596
2017/597
2017/598
2017/599
2017/600
2017/601
2017/602
2017/603

08/03/2017
09/03/2017
09/03/2017
09/03/2017
09/03/2017
09/03/2017
09/03/2017
09/03/2017

2017/604 09/03/2017
2017/605 09/03/2017
2017/606
2017/607
2017/608
2017/609

09/03/2017
09/03/2017
09/03/2017
09/03/2017

2017/610 09/03/2017
2017/611 09/03/2017

Tarjeta d'aparcament exp. 2003-43
Tarjeta d'aparcament exp. 2017-31
Alta Servei teleassistència exp. 2013-177
Alta Servei teleassistència exp. 2017-166
Alta Servei transport adaptat exp. 2016-627
Autoritzar i disposar una despesa a nom de Pere Llach Barris
Decret incoar baixa d'ofici padró exp. 02.2017
Alta servei tranport adapt exp 2009-78
Sol·licitud de subvenció no dinerària al Departament de Cultura de
la Generalitat de Catalunya per a la contractació d'espectacles
professionals
Renovació Tarjeta d'aparcament provisional exp. 2016-710
Tarjeta d'aparcament exp. 2003-106
Arxivar procediment sancionador ordenança convivència ciutadana
I.M.
Decret nomenament direcció i coordinació seguretat i salut obra
carrer Collsacabra
Carpa CBT 10 de març
Decret autorització 35enes XII tennis taula
Decret autorització jornada esporiva IES
Decret autorització volta ciclista-modificació itinerari
Autoritzar i disposar una despesa a nom de Dataxip, S.L.
Imposició sanció ordenança convivència ciutadana M.A.C.C.
Iniciar l'expedient de modificació de pressupost núm. 3 del 2017,
per generació de crèdits per ingressos no tributaris
Imposició sanció ordenança convivència ciutadana O.S.M.
Activitats formatives 2017-282 FVR
Activitat formativa 2017-289 MCU
Activitat formativa 2017-288 MCU
Activitat formativa 2017-287 RPV
Activitats formatives 2017-281 JGF
Contractacions plans d’ocupació “Treball als Barris 2016”- Projecte
“Viu i conviu al Nucli Antic”
Decret aprovació Pla seguretat i salut obra
Activitat formativa 2017-278 GCV
Activitats formatives 2017-239 FJED
Activitats formatives 2017-267 JGF
Activitat formativa 2017-283 SGF
Accions Dia Internacional de les Dones
Activitats formatives 2017-240 FJED
Nòmina. Rectificació nòmina amb IT sobrevinguda febrer 2017
DGP
Pròrroga del contracte de sessió habitatge social exp. 1997-17
Aprovar el padró de la taxa pel servei d’aigua i del servei de
clavegueram, del 1r. trimestre de 2017
Nòmina. Imputació subv millora ocupabilitat col alta qualificació
Ordre de pagament préstecs febrer
Decret incoar baixa d'ofici padró exp. 03-2017
Incoació expedient sancionador ordenança convivència ciutadana
J.T.M.
Incoació expedient sancionador ordenança convivència ciutadana
A.R.A.
Modificació de les dades de l'Associació Síndrome d'Asperger
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2017/612 10/03/2017
2017/613 10/03/2017
2017/614
2017/615
2017/616
2017/617
2017/618

10/03/2017
10/03/2017
10/03/2017
10/03/2017
10/03/2017

2017/619
2017/620
2017/622
2017/623

10/03/2017
13/03/2017
13/03/2017
13/03/2017

2017/624
2017/625
2017/626
2017/627
2017/628
2017/629
2017/630

13/03/2017
14/03/2017
14/03/2017
15/03/2017
15/03/2017
15/03/2017
15/03/2017

2017/631 15/03/2017
2017/632 15/03/2017
2017/633
2017/634
2017/635
2017/636

15/03/2017
15/03/2017
15/03/2017
15/03/2017

2017/637
2017/638
2017/639
2017/640
2017/641
2017/642
2017/643
2017/644
2017/645
2017/646

15/03/2017
15/03/2017
15/03/2017
15/03/2017
15/03/2017
15/03/2017
15/03/2017
15/03/2017
15/03/2017
15/03/2017

2017/647 15/03/2017
2017/648
2017/649
2017/650
2017/651
2017/652

15/03/2017
15/03/2017
15/03/2017
16/03/2017
16/03/2017

2017/653 16/03/2017

d'Osona
Concessió llicència obres - C. Manlleu, 85 – SCT - 21-2017-SSTTLOMAJ
Denegar sol·licitud - PP La Caseta - MI008 - 609-2016-SSTTDIVERSOS
Tarjeta d'aparcament exp. 2005-39
Tarjeta d'aparcament exp. 2008-76
Neteja de xoc a la llar exp. 1996-46
Raid dels Ausetans 2017
Aprovar la liquidació de la gestió del servei de clavegueram, del 4t.
trimestre de 2016
Devolució parcial taxa participació procés selectiu
Servei de col·laboració de protecció civil
Imposició sanció ordenança convivència ciutadana R.M.R.I.
Aprovar la liquidació del servei pel subministrament d’aigua del 4t.
trimestre 2016
Nòmina. Imputació subvenció Museu de la Torneria
Sol·licitud d'accés a informació de l'Arxiu
Imposició sanció ordenança convivència ciutadana R.R.M.
Decret aprovar la relació de factures F-2017-9
Acord incoació 12.1-12
Denegar al·legacions 3-17
Decret Aprovar la certificació núm.5 de l'obra de condicionament
del carrer Sant Bartomeu
Llicència per la tinença i conducció d'animal perillós xip.
941000019726573
Declarar d’especial interès municipal, la instal·lació de la piscina
coberta municipal
Decret Aprovar un AD a favor de P.L.B.
Decret aprovar un AD a favor d'Electro Stocks
Decret aprovar un AD a favor de M.A.Y
Decret Aprovar un ADO a favor de l'associació cultural i artística
GEA
Carpa Associació Carrossaire els Grillats
Baixa servei teleassistència exp. 1998-98
Baixa servei teleassistència exp. 2011-56
Servei de neteja de xoc a la llar exp. 2006-57
Tarjeta d'aparcament exp. 2016-678
Servei transport adaptat exp. 2015-88
Carpa Club Futbol Torelló
Decret aprovar l'ordre de pagament P-2017-31
36-01-i baixa activitat pl. Nova 12
Aprovar el padró de la taxa pel servei de manteniment del
cementiri municipal, de l'any 2017
Aprovar el padró de la taxa pel servei de teleassistència
domiciliària del 2n. trimestre de 2017
Decret aprovar l'ordre de pagament P-2017-32
Cessió habitatge social exp. 2016-961
Aprovar Plans Pressupostaris 2018-2020
10-2011-CP baixa activitat C dels Tallers 9
Llicència per la tinença i conducció d'animal perillós xip.
941000019405836
Activitats formatives 2017-308 DGP
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2017/654
2017/655
2017/656
2017/657
2017/658
2017/659
2017/660

16/03/2017
16/03/2017
16/03/2017
16/03/2017
16/03/2017
16/03/2017
16/03/2017

2017/661
2017/662
2017/663
2017/664
2017/665
2017/666

16/03/2017
16/03/2017
16/03/2017
16/03/2017
16/03/2017
16/03/2017

2017/667 16/03/2017
2017/668 16/03/2017
2017/669 16/03/2017
2017/670
2017/671
2017/672
2017/673
2017/674
2017/675

20/03/2017
20/03/2017
20/03/2017
20/03/2017
20/03/2017
20/03/2017

2017/676 20/03/2017
2017/677
2017/678
2017/679
2017/680

20/03/2017
20/03/2017
20/03/2017
20/03/2017

2017/681
2017/682
2017/683
2017/684
2017/685
2017/686
2017/687
2017/688

20/03/2017
20/03/2017
20/03/2017
20/03/2017
20/03/2017
20/03/2017
20/03/2017
20/03/2017

Activitats formatives 2017-277 MMP
Activitats formatives 2017-311 MMP
Activitats formatives 2017-303 JHP
Activitats formatives 2017-305 IGB
Activitats formatives 2017-309 FJED
Activitats formatives 2017-304 JHP
Aprovar el padró de la taxa pel servei d’aigua i del servei de
clavegueram, del mes de març de 2017
Decret Aprovar la relació d'ordres de pagament P-2017-33
Decret aprovar la relació d'ordres de pagament P-2017-34
Decret aprovar la relació d'ordres de pagament P-2017-35
Decret Àrea S. TERRITORIALS
250-16 canvi titular exp. 4-2011-CP
Concessió llicència obres - Av. Castell, 19 - C. Manlleu, 139 - Av.
Pirineus, 29 - GESO - 12-2017-SSTT-LOMAJ
Carpa Associació Cultural un Diumenge Qualsevol
Anul·lació sol·licitud llicència d'obres - C. dels Tallers, 5 - EDE 20-2017-SSTT-LOMAJ
Aprovació inicial projecte de implantació d’una àrea de lleure per a
gossos i espai exterior adscrit
Alta al servei de teleassistència exp. 2016-498
Decret Aprovar la relació d'ordres de pagament P-2017-36
Decret aprovar la relació d'ordres de pagament P-2017-37
Decret aprovar un AD a favor d'Electroserveis Osona SL
Decret aprovar un AD a favor d'Happyludic
Transmissió dret funerari nínxol 585-1-Oest cementiri municipal
E.F.P.
Aprovar el cànon fix de la concessió administrativa del servei
municipal de Piscina Coberta, de l'any 2016
Activitats formatives 2017-345 AMC
Activitats formatives 2017-346 AMC
Activitats formatives 2017-347 MVJ
Modificació de les dades de l'Agrupament Escolta i Guia Comte
Jofre i Verge de Rocaprevera
Modificació de les dades de Creu Roja d'Osona
Autorització ús teatre Cirvianum 13-2017 Torelló solidari
Decret classificació ofertes
583-1988 incoar exp baixa activitat C Sant Josep 1- 1r
Tarjeta d'aparcament exp. 2017-4
tarjeta d'aparcament exp. 2009-246
Serv. trasnport adaptat exp. 1996-34
Imposició sanció ordenança convivència ciutadana W.S.

El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat dels tràmits que estan relacionats a
la taula que precedeix.

3.2. DONAR COMPTE DE LES ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
3.2.1. Donar compte de les actes aprovades, de la Junta de Govern Local
Es dóna compte de les actes de la Junta de Govern Local, aprovades des de l’última
sessió plenària:
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-

Sessió ordinària del dia 20 de febrer de 2017.
Sessió ordinària del dia 6 de març de 2017
Sessió ordinària del dia 13 de març de 2017

El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat dels tràmits que estan relacionats a
la taula que precedeix.
4. PROPOSTES URGENTS
Atesos els esdeveniments recents aquesta mateixa setmana, i de conformitat amb el que
es disposa a l’article 82.3 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats locals, a
proposta de l’alcaldia, la junta de govern local, per unanimitat dels membres assistents,
acorda la inclusió per urgència de l’assumpte següent:
Sr. JAUME VIVET:
Aquí és una moció/proposta, diguem-ne proposta, perquè ena quest cas ve de l'alcaldia,
que és per rebutjar la sentència del Tribunal Superior de Justícia, que suposo n'hi haurà
més, amb les tres persones a qui s'ha dictat Sentència, que són l'expresident de la
Generalitat Artur Mas, les dues exconselleres, la Joana Ortega i la Sra. Irene Rigau.
Va passar per urgència; ho vam portar a la Junta de portaveus, però al ple ha d'anar per
urgència i per això demanaríem que es doni suport a aquesta urgència.
VOTACIÓ DE LA URGÈNCIA:
La urgència s'aprova per unanimitat dels setze membres assistents.
4.1. ALCALDIA
4.1.1. Adhesió a la moció de rebuig a la Sentència del TSJC: La justícia no és
política
ACORD:

El 9 de novembre de 2014, i per primera vegada a la història, els catalans i les catalanes
vam ser cridats pel govern de la Generalitat a opinar sobre el futur polític del nostre país.
Gràcies als més de 40.000 voluntaris i voluntàries, 2.344.828 persones vàrem acudir a les
urnes en un procés participatiu protagonitzat pel civisme i la democràcia. La resposta de
l’Estat espanyol, a través de la Fiscalia General de l’Estat, va ser querellar-se contra el
president de la Generalitat Artur Mas, la vicepresidenta i consellera de Governació i
Relacions Institucionals Joana Ortega i la consellera d’Ensenyament Irene Rigau.
Tot i el marc legal i democràtic en què s’està fent tot el procés, l’Estat espanyol l’ha
judicialitzat, utilitzant políticament els seus tribunals per obrir querelles i portar davant la
justícia els nostres representants polítics. El llistat és llarg: Artur Mas, Joana Ortega, Irene
Rigau estan sent jutjats per un delicte de desobediència, i Francesc Homs per
desobediència, prevaricació i malversació de fons públics. Ortega i Rigau van declarar ja
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el passat 13 d’octubre de 2015, mentre que Mas ho va fer el passat 15 del mateix mes, i
Homs va ser cridat a declarar a Madrid el setembre del 2016.
El passat dia 6 de febrer, Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau es van haver d’asseure
al banc dels acusats per posar les urnes el 9n del 2014. El Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya dilluns dia 13 de març va anunciar la sentència segons la qual inhabilita
Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau per la consulta del 9N. Les sentències es
fonamenten en dos anys d’inhabilitació i cent euros per dia a Artur Mas, un any i nou
mesos i multa de 100 euros diaris per a Joana Ortega i un any i sis mesos i cent euros
diaris per a Irene Rigau.
Atès que la diferència amb altres països, l’Estat Espanyol ha vetat constantment aquest
dret reclamat reiteradament per la majoria social i política catalana. Tot plegat ha
comportat diverses conseqüències, la darrera de les quals és la sentència condemnatòria
que ha fet pública avui el TSJC.
Atès que les instàncies europees han de vetllar pel respecte de l'estat de dret per part de
tot Estat membre de la UE, en aquest moment, la UE i el Consell d'Europa podrien
demostrar que el respecte a l'estat de dret i als valors democràtics són compromisos
indefugibles pels seus membres i que activen els mecanismes dels quals disposen quan
consideren que en algun Estat no són respectats.
És per tot això que, a proposta de l'Alcaldia, el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta
del nombre legal de membres de la Corporació del seus membres assistents, acorda:
PRIMER. Rebutjar políticament la sentència que inhabilita Mas, Ortega i Rigau.
SEGON. Recolzar el Govern de la Generalitat, perquè com a màxim representant del
poble català, emprengui les accions necessàries, denunciant a les institucions europees
corresponents, la baixa qualitat democràtica del govern espanyol.
TERCER. Instar a tots els ciutadans i ciutadanes a adherir-se al Pacte Nacional pel
Referèndum.
QUART. Traslladar aquests acords a la Generalitat de Catalunya, al Parlament de
Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, a la Federació de
Municipis de Catalunya i l’Associació de Municipis per la Independència.
INTERVENCIONS:
Sr. MANEL ROMANS:
Bé, com ja havíem dit alguna altra vegada, voldríem que fos l'últim cop que haguem de
portar a l'aprovació d'aquest plenari una moció per defensar els drets dels ciutadans de
Catalunya davant d'un Estat espanyol, que només ens vol doblegar, sigui com sigui, però
molt ens temem que no serà així, que les institucions i els ciutadans del nostre país
haurem de fer moltes accions per tal que ens deixin expressar la nostra opinió.
Aquest cop és per la inhabilitació del president Artur Mas, de la vicepresidenta Joana
Ortega i de la consellera Irene Rigau, pel delicte de permetre que els catalans puguem dir
el que pensem sobre un tema tan important com és el futur del nostre país. A dia d'avui,
també voldríem fer esment del que fou conseller de la Generalitat en Francesc Homs, el
qual aquesta darrera setmana també ha estat inhabilitat per un any i mig pel Tribunal
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Suprem i que no esmentem a la moció, perquè quan es va presentar, encara no havia
sortit la sentència condemnatòria.
Les raons són ben explicades a la part expositiva de la moció que ha llegit la secretària i
que no repetirem, però el que voldríem és que aquest plenari donés suport unànime a la
proposta, per tal que l'Estat espanyol vegi que les institucions de Catalunya no estem
d'acord en la manera com se'ns tracta i que no defallirem fins a tenir la llibertat
d'expressió que ens mereixem.
Per tot això, demanaríem als grups municipals que donin suport a aquesta moció.
Sr. FRANCESC J. RIVERA:
Els i les socialistes hem defensat que la llibertat de la ciutadania no seria possible sense
garantia que les normes de les quals ens hem dotat es compleixin. Des del convenciment
que judicialitzar la política no és la solució, cal que les normes es compleixin i que els
debats polítics es facin en l'àmbit de la política; la judicialització només afavoreix els que
veuen en el conflicte un possible rèdit electoral d'un i d'altre extrem. En aquest sentit, ens
expressem en relació a les mocions de suport a Artur Mas, a Joana Ortega i a Irene
Rigau, que som conscients que a Catalunya estem vivint moments de tensió per manca
de negociació, diàleg i pacte per trobar una sortida a l'atzucac en el qual ens han posat
els partits que estan governant els darrers anys a Catalunya i a Espanya; uns partits que
s'han demostrat incapaços d'obrir un procés de diàleg en un tema tan cabdal com és
l'encaix de Catalunya dins d'Espanya. Fruit d'aquest enfrontament constant, ens trobem
vivint situacions rocambolesques, que ja vam denunciar en el seu moment, com la
judicialització d'una situació política, o l'ús d'eines inadequades de participació ciutadana.
Ja vam subratllar en el seu moment l'error del president Mas d'utilitzar, per preguntar
sobre l'encaix de Catalunya a Espanya, la llei de consultes, a la qual vam donar suport i
que considerem una eina d'aprofundiment democràtic, però que no permetia fer la
consulta del 9-N. També vam denunciar que el govern del PP cometia un gran error
judicialitzant un tema que no tenia, ni tindrà una solució jurídica. Són dos errors que no
faciliten en necessari clima de diàleg que hauria de presidir en aquests moments i sempre
a la vida política.
En aquest sentit, no podem continuar obviant la separació de poders que regeix en el
nostre sistema democràtic i, per tant, hem de deixar que el poder judicial faci la seva feina
independentment del legislatiu. Per tant, lògicament expressem el nostre respecte a les
decisions judicials, com sempre hem fet i com sempre continuarem fent.
Des del PSC, estem disposats a parlar de l'abast de la llibertat d'expressió i fins i tot a
defensar-la i no compartir la judicialització d'expressions polítiques, però el que no podem
admetre mai, és que algú no compleixi la llei i s'ha de saber que no complir la llei té les
seves conseqüències i més, si és un càrrec públic. Els càrrecs electes, que han de
garantir el funcionament democràtic de les institucions, no pot complir la llei impunement,
perquè perd força la credibilitat i la legitimitat per fer complir les seves decisions als seus
conciutadans. L'Estat de dret té aquestes coses: la llei és igual per a tothom; no hi ha
objecció de consciència, ni impunitats possibles i aquells que tant parlen de drets
democràtics, haurien de saber que la llei és la garantia dels seus drets; saltar-se la llei, és
afeblir la democràcia.
Des del nostre grup, no donarem suport a la moció.
Sr. FRANCESC MANRIQUE:
Evidentment nosaltres si que hi donarem tot el nostre suport, indiferentment de quin partit
afecti, ja que és un altre atac del govern espanyol contra la democràcia i el dret a decidir
del poble català.

24

Sr. JORDI CASALS:
Nosaltres, com sempre que es presenten mocions sobiranistes i independentistes, les
presenti qui les presenti, nosaltres hi donarem suport i, a més, com que som conscients
també que a vegades els tempos són importants a l'hora de presentar-les, també hem
donat suport a la urgència, perquè tocava presentar-la en aquest ple.
Només a tall de reflexió sobre les paraules del company Francesc Rivera del PSC, que
ha fet dues observacions; en la primera ha parlat de separació de poders, citant –sense
dir el seu nom- a Montesquieu, però l'Estat espanyol en Montesquieu i la separació de
poders està mort i enterrat a partir que presidents del Tribunal constitucional ho són,
perquè són militants d'un partit polític que governa.
I l'altra, quan parlem de saltar-nos la llei o tot plegat, com he dit altres vegades hi ha
circumstàncies: només un exemple molt local: el 9-N es va fer en part, perquè no hi havia
ningú que escoltés la voluntat de decidir del poble de Catalunya i per això es va tirar
endavant no la consulta, sinó un procés participatiu que és el que va ser el 9-N i en el cas
local, amb totes les distàncies que hi ha, però si que podem parlar de saltar-nos les
normes i les lleis, resulta que membres d'aquest consistori ens vam saltar una llei de les
importants, que és la de les infraestructures estratègiques d'aquest país i vam baixar la
via del tren quan venia un tren, perquè els senyors d'ADIF no ens escoltaven quan
parlàvem de l'estació; ens vam saltar les normes i vam baixar i al final, en aquest cas si
que vam aconseguir que ens escoltessin. És a dir que, a l'hora de saltar-se algunes lleis i
algunes normes establertes, s'ha de mirar també quin és el context que hi ha i el context
polític que viu el nostre país amb l'actitud que té l'Estat espanyol i el govern que hi ha, a
vegades s'han de prendre decisions valentes i se'n haurà de prendre més.
Donarem suport a la moció.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per majoria absoluta atès el resultat que s’especifica a continuació:
Vots favorables: 16, dels regidors i les regidores dels grups municipals de CiU,
d'ERC-JpT-AB, de la CUP-SP i d'EiO#FemTorelló
Vots desfavorables: 2, dels regidors del grup municipal del PSC-CP
Abstencions: 0

Atesos els esdeveniments recents aquesta mateixa setmana, i de conformitat amb el que
es disposa a l’article 82.3 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats locals, a
proposta de l’alcaldia, la junta de govern local, per unanimitat dels membres assistents,
acorda la inclusió per urgència de l’assumpte següent:
Sr. JAUME VIVET:
Com que els temes de pla de barris els hem anat passant per ple, això vam creure que
també ho havíem de passar per ple i, per tant, al proper ple extraordinari que hi haurà el
dia 3 ja arribàvem tard, perquè el termini finalitza el mateix dia 3 i, per tant, era sortir del
ple i publicar-ho i no vam veure que fos possible i per això ho hem inclòs en aquest i
també demanaríem que s'hi donés suport.

Sr. JORDI CASALS:
Nosaltres en aquest punt ens abstindrem; sabem la importància que s'aprovi i que s'hagi
de passar aquest punt, però la nostra abstenció és un toc d'atenció per la manera de

25

gestionar aquest punt, que hi havia pressa en el temps, però en aquesta pressa en el
temps no s'ha comptat de cap de les maneres amb els grups municipals que estem a
l'oposició i no s'ha treballat en consens com tradicionalment s'havia fet amb el pla de
barris, si més no, fins al passat mandat.
Sr. JAUME VIVET:
Ho entenc, perquè s'hi va treballar; divendres encara vam estar tot el dia treballant-ho.
VOTACIÓ DE LA URGÈNCIA:
La urgència s'aprova per majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació, atès el resultat que detallem a continuació:
Vots favorables: 15 de les regidores i els regidors dels grups municipals de CiU, de
la CUP-SP, d'EiO@FemTorelló i del PSC-CP
Vots desfavorables: 0
Abstencions: 3, dels regidors del grup municipal d'ERC-JpT-AM
4.1.2. Proposta de sol·licitud de pròrroga del termini d’execució del projecte fins el
30 de juny de 2018 i modificació del Projecte d’Intervenció Integral del Nucli Antic
de Torelló
ACORD:

RELACIÓ DE FETS:
L’Ajuntament de Torelló, en data 5 de maig de 2009, va sol·licitar una subvenció al
Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya per a
l’atorgament dels ajuts que estableix la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris,
àrees urbanes i viles que requereixen especial atenció.
L’Ajuntament de Torelló rep en data 28 de juliol de 2009 la notificació de la Subdirectora
general d’Arquitectura la qual acompanya còpia de la Resolució del conseller de Política
Territorial i Obres Públiques de data 23 de juliol de 2009; l’annex d’aquesta resolució
determina el pressupost aprovat de 8.261.500,00 euros per a les actuacions a realitzar al
Nucli Antic de Torelló durant els anys 2009, 2010, 2011, 2012 i 2013.
En data 22 de febrer de 2010 es signa el conveni de col·laboració entre el Departament
de Política Territorial i Obres Públiques i l’Ajuntament de Torelló per al desenvolupament
del Projecte d’intervenció Integral al Nucli Antic de Torelló.
El Projecte d’intervenció integral al Nucli Antic de Torelló, aprovat per un import de
8.261.500,00 euros, contempla un programa d’actuacions temporalitzades amb quatre
anualitats a partir de l’any 2009. Per cada una de les anualitats hi ha un pla econòmic
financer, d’acord amb el cronograma inicial d’execució de les diferents actuacions.
Les característiques sociodemogràfiques, econòmiques, urbanístiques i mediambientals
van determinar l’estratègia i la visió del Projecte d’Intervenció Integral del Nucli Antic de
Torelló d’aconseguir que el centre de Torelló sigui el motor de Torelló. Per fer-ho el
projecte estableix 3 eixos estratègics:
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A)
B)
C)

Estructura urbana de centre
Seu patrimonial i cultural, motor de promoció econòmica de la ciutat
Centre viu, ha de ser un privilegi viure-hi

Per cada un d’aquests eixos, hi ha definides diferents actuacions que permetran assolir
els resultats plantejats en el projecte.
L’Ajuntament de Torelló, en data 4 de novembre de 2013, va sol·licitar una pròrroga de 2
anys (pels exercicis 2014 i 2015) i, una modificació del Projecte d’Intervenció Integral del
Nucli Antic de Torelló.
L’Ajuntament de Torelló rep en data 29 de novembre de 2013 la resolució del Secretari
d’Habitatge i Millora Urbana i, del President de la Comissió de Gestió de Fons de Foment
del programa de barris, de data 15 de novembre de 2013, en la qual es concedeix una
pròrroga de dos anys (2014 i 2015) per a l’execució del projecte i, la modificació
presentada per l’ajuntament.
En data 26 d’octubre de 2015 el Ple de l’Ajuntament, reunit en sessió ordinària, va
aprovar, entre d’altres, l’acord de sol·licitud de pròrroga extraordinària de 4 anys i
modificació del Projecte d’Intervenció Integral del Nucli Antic de Torelló.
Un cop revistat l’expedient per part de l’Oficina de Gestió del Programa de Barris de la
Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat de Catalunya cal modificar el pla
de financer de reprogramació en dos sentits:
Ajustar l’anualitat 2015 del Pla Econòmic Financer d’acord amb l’última justificació
econòmica aprovada i acceptada per l’Oficina de Gestió del Programa de Barris.
- Modificar el pressupost de les actuacions d’inversió que compten amb una previsió de
finançament d’altres ajuts per part d’altres administracions, donat que en el cas de
l’existència d’altres ajuts per la mateixa actuació només cal comunicar-ho a l’Oficina
de Gestió del Programa de Barris en el moment de la justificació econòmica. Les
accions afectades per aquest criteri són les següents:
 Condicionament del carrer Nou, Corredor de Can Reig, Pas de la Sagrera,
Rocaprevera, Sant Josep i Sant Antoni (acció 1.1.01.01)
 Condicionament del Carrer Sant Bartomeu (acció 1.1.02.01)
 Oficina d’habitatge i de gestió del Pla Integral de Barris (3.3.01.01)
 Sala polivalent (annex pavelló) (3.3.03.01)
El Ple de l’Ajuntament, reunit en sessió Ordinària del 29 de febrer de 2016, va aprovar la
modificació del pla econòmic i financer de la sol·licitud de pròrroga extraordinària de 4
anys i modificació del Projecte d’Intervenció Integral del Nucli Antic de Torelló, d’acord
amb el requeriment de l’Oficina de Gestió del Programa de Barris.
-

En data 28 de juliol de 2016, es lliura, via EACAT, la Resolució de la pròrroga excepcional
autoritzada només fins l’exercici 2017 i s’adjunta un nou pla financer modificat d’ofici
adaptat a la pròrroga atorgada.
El percentatge d’execució real per cada anualitat ha estat:
ANUALITAT 2009:
0%
ANUALITAT 2010: 4,09% (337.915,41 euros)
ANUALITAT 2011: 1,19% ( 98.120,42 euros)
ANUALITAT 2012: 2,71% (223.631,10 euros)
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ANUALITAT 2013: 6,46% (533.443,80 euros)
ANUALITAT 2014: 3,40% (281.173,21 euros)
ANUALITAT 2015: 4,61% (380.805,67 euros)
ANUALITAT 2016: 6,47% (534.148,94 euros)
Així doncs, el percentatge global d’execució del Projecte integral d’intervenció al Nucli
Antic de Torelló és de 28,92%.
La situació econòmica actual, la manca de finançament i el retard en el pagament de la
subvenció són els principals motius que han dificultat la implementació del projecte
d’acord amb el cronograma inicial previst.
A més, actualment les noves necessitats sorgides en el barri plantegen noves actuacions
que totes elles s’emmarquen en la visió del projecte. Problemes com carrers del barri
amb mal estat que requereixen el seu condicionament, el context de crisi econòmica que
fa necessari una aposta ferma per la dinamització comercial per incentivar un sector
econòmic característic del barri ... fan necessari plantejar noves actuacions i
modificacions del projecte. Aquests canvis continuen tenint com a objectiu principal
recuperar el Nucli Antic per tal que novament assumeixi un paper referent i protagonista.
FONAMENTS DE DRET:
En data 13 de març de 2017, rebem, via EACAT, comunicat de Fons i foment de barris /
àrees urbanes amb instruccions de la Secretaria General del Departament de la
Vicepresidència, d’Economia i Hisenda que permet als ajuntaments que van accedir als
ajuts a la convocatòria de 2009, prorrogar el termini d’execució del projecte fins el 30 de
juny de 2018. Cal presentar la pròrroga abans de 15 dies.

És per tot això que, a proposta de l'Alcaldia, el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta
del nombre legal de membres de la Corporació del seus membres assistents, acorda:
Primer.- SOL·LICITAR al Departament de Governació Administracions Públiques i
Habitatge una pròrroga del termini d’execució del projecte fins el 30 de juny de 2018 i la
modificació del Projecte d’Intervenció Integral del Nucli Antic de Torelló
El que es modifica d’acord amb el model aprovat per l’Oficina de Gestió del Programa de
Barris del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la
Generalitat de Catalunya és el pla econòmic i financer del Projecte d’Intervenció Integral
del Nucli Antic de Torelló d’acord amb l’annex 1.
Segon.- FACULTAR l’alcalde-president, Sr. Jaume Vivet i Soler, per representar
l’Ajuntament i per signar la documentació necessària per a l’execució d’aquest acord.
INTERVENCIONS:
Sr. JAUME VIVET:
Abans de donar la paraula als grups, m'agradaria explicar-ho una mica, perquè com ha dit
en Jordi, va ser fins a última hora que no ho hem pogut passar i com que ens va arribar la
mateixa setmana passada, ens hi vam haver d'abocar molt ràpid i per poder arribar a
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aquest ple, segurament que no és la manera que ens agrada actuar, però és la que hem
hagut de fer en aquest cas.
Bàsicament dues coses que canvien, dos temes econòmics: un seria l'aparcament de
vehicles dels accessos al nucli antic, que en aquest camp hi ha 56.689 € que no s'han
utilitzar i els passaríem a la connexió entre riberes del riu Ges, que és u projecte que
s'està fent en aquests moments i una mica per la passarel·la que ha d'unir la Bardissa
amb la zona esportiva, per la seva complexitat, sobretot d'accessos, perquè s'ha d'aixecar
tant, hi destinarem aquests diners en el cas que valgués una mica més.
També fem un agrupament de tot el que no s'ha gastat dels carrers Nou, corredor de Can
Reig, Rocaprevera, Sant Josep i Sant Antoni i ho passaríem al carrer Sant Bartomeu.
Això, bàsicament és un tema comptable, que quan es va demanar la subvenció del pla de
barris, no hi havia ni el projecte, ni el pressupost definitiu i aquest projecte va pujar
bastant més, perquè si no ho recordo malament, s'havia pressupostat en 160.000 € i el
projecte que ens van fer Diputació, pujava uns 409.000 €. Això ja dic que bàsicament és
un tema que ara tenim l'oportunitat de sol·licitar un canvi de finançament i aquí vol dir que
l'aportació de pla de barris també creix.
En definitiva, és un carrer que en aquest cas, per als veïns el cost surt a zero.
He fet aquests dos aclariments en els punts on hi ha més canvis; la resta és la
programació que hi havia amb la sala polivalent i totes les accions que s'estan fent; si que
volem dur a terme, si pot ser, tot el tema d'il·luminació. La il·luminació de carrers pensem
que és important i, per tant, és una mica el que tirarem endavant.
Sr. LLUÍS TONEU:
Molt breument: de tots és sabut que el nostre grup no comparteix algunes de les prioritats
i inversions que es reflecteixen en aquest pla de barris; d'altres si, però algunes molt
importants i que nosaltres considerem que condicionen tota la resta, nosaltres ja hem
expressat en diferents plens que no les compartim.
Dit això, però, som conscients que la pròrroga que se sol·licita podria condicionar de
manera greu les finances d'aquest Ajuntament si no es concedís i, per tant, el nostre grup
en aquest punt s'abstindrà.
Sr. JORDI CASALS:
Com hem dit ja en la votació de la urgència, tal com va passar en un ple de fa un any i un
mes, que vam aprovar una pròrroga del pla de barris en aquest ple, ja llavors vam dir que
no s'havia parlat amb la resta de grups municipals i vam recordar que el pla de barris va
néixer d'un treball conjunt de tots els grups ja fa uns quants mandats, estiguessin a
l'oposició o estiguessin al govern, i que amb més o menys intensitat sempre s'havia
mantingut un treball conjunt, un seguiment, unes reunions i creiem que per fer una
pròrroga amb modificacions de la planificació era necessari poder-ne parlar tots els grups.
En aquest cas, també hauria estat bé que en lloc de parlar que hi hauria un punt
d'urgència a les comissions informatives, que s'hagués pogut parlar de la situació que hi
havia i que els grups haguéssim pogut dir la nostra pel que fa a aquesta nova pròrroga.
També el que veiem, per això, és que és una línia absolutament continuista respecte a
les decisions que es van prendre l'any passat. Ja llavors nosaltres no hi vam donar
suport, perquè potser no tant sobre el paper, però si que les voluntats que es van mostrar
explícitament va ser de ser restrictiu i que comptaven amb retallades d'alguns programes
que nosaltres crèiem que s'haurien d'haver tirat endavant. Ara era un moment per poderne tornar a parlar i nosaltres no hi podem donar suport. Ara bé, nosaltres estem d'acord
que s'aprovi aquesta pròrroga i que tiri endavant. Per tant, ens hi abstindrem i amb el
mateix sentit del que va passar fa un any i lamentar, això si, que al final del pla de barris,
al final s'hagi perdut aquell esperit inicial del consens de tots els grups, estiguessin a
govern o a oposició.
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VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per majoria absoluta atès el resultat que s’especifica a continuació:
Vots favorables: 10, dels regidors i les regidores dels grups municipals de CiU,
d'EiO#FemTorelló i del PSC-CP
Vots desfavorables: 0
Abstencions: 6, de la regidora i els regidors dels grups municipals d'ERC-JpT-AM i
de la CUP-SP
5.- PRECS I PREGUNTES:
Sr. LLUÍS TONEU:
5.1.Tracta sobre l'informe que recentment ha presentat el Grup de Defensa del Ter, sobre
l'estat de les fonts a Osona, on hem pogut observar que totes les fonts del municipi
registren –això ja ho sabíem- una alta concentració de nitrats, bastant superior a la que
recomana l'Organització Mundial de la Salut, i especialment preocupant és l'estat de la
font del raig, que des de 2010 no ha parat d'augmentar en aquesta concentració dels 100
mg/litre que hi havia registrats el 2010, vam passar a 200 el 2015 i en només dos anys
hem augmentat fins als 262,2 en aquest any 2017.
Nosaltres voldríem saber si concretament en aquest punt de la font del raig l'Ajuntament
de Torelló té detectat què està passant, és a dir, si s'ha fet alguna actuació per conèixer o
mirar d'esbrinar quin és el motiu d'aquest problema i si s'estan controlant els purins que
es generen des de les granges que hi pugui haver en aquella part del municipi i si
quadren els números que ens estan traslladant.

Sr. Manel Romans:
La veritat és que aquest informe, a mi, com a soci del gremi de torners també em va
arribar i vaig veure que hi havia la quarta font més contaminada segons els seus estudis,
que era la font del raig d'aquí.
He de dir que això com a Ajuntament diguem que poca cosa podem fer, en aquest cas
amb els ramaders. També he de dir que des del Consell Comarcal si que tenim una
sensibilitat especial i aquí ens sembra que hi podem incidir més; ja des de fa uns dos
anys vam fer una taula de la sostenibilitat ramadera, el que nosaltres vulgarment en diem
la taula de purins i des d'allà estem treballant amb tots els agents que hi estem implicats:
hi ha el departament d'Agricultura, hi ha l'agència de residus, hi ha gent del sector, hi ha
el Consell Comarcal... els agents que nosaltres vam creure que havien d'estar a sobre
d'aquest tema per poder-ho solucionar i mirar a veure què podem fer. La veritat és que
s'ha treballat bastant des d'aquesta taula i estem fent coses com, ara mateix, no sé si
sabeu que s'ha engegat una de les plantes de purins, la de Corcó; ja s'ha engegat i ja hi
han portat purins i, per tant, pensem que allà ja n'hi podran anar unes miques i també des
del Consell Comarcal tenim contactes amb una empresa de l'Aragó, que estem intentant
que vingui a posar una altra planta de gestió de purins. Per tant, és el que volem fer i la
resta ja és qüestió del departament, o sigui que les gestions es gestionin correctament, jo
penso que això ha de ser el departament d'Agricultura, la conselleria, qui ha de vetllar per
tal que els plans de purins que tenen les granges es portin a terme correctament i si algú
té unes certes terres i llavors ha d'exportar una part del nitrogen ho ha de fer i això el que
ha i ho pot fer, és el Departament d'Agricultura.
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Per tant, nosaltres aquí si que podem empènyer per mirar que es faci bé i des de la taula
de sostenibilitat ramadera des del Consell Comarcal això ho tenim molt clar, des del
primer dia que nosaltres vam entrar al Consell Comarcal, tot i no tenir competències,
perquè si que hem de dir que fa uns 12-13 anys enrere el govern de la Generalitat havia
donat competències al Consell Comarcal per gestionar a través d'un GIS es va fer tot un
seguiment dels plans de dejeccions que hi havia a la comarca, però llavors amb el primer
tripartit es va decidir en aquell moment que això no havia de ser així; es va crear una
empresa, empresa que es deia Gesfer i a partir d'aquí ho va tornar a entomar la
Generalitat. Jo penso que això va ser un error; en aquell moment els ramaders de la
comarca d'Osona, si més no se sentien vigilats i també teníem capacitat de sanció, cosa
que llavors se'ns va treure. Per tant, ara mateix l'única cosa que podem fer –i parlo com a
Consell Comarcal més que com a Ajuntament-, és mirar que tots els actors que hi ha
perquè això es gestioni ben bé, mirar que sigui així i així ho fem i treballem i he de dir que
treballem bastant, perquè això sigui així.

Sr. Lluís Toneu:
En tot cas em quedo amb l'última part de la intervenció: aquest ple no té competències
sobre moltes altres coses com la independència, la línia R3 i bé que empenyem
contínuament sobre temes com aquests; per tant, potser tenint en compte aquest informe
–que no sé si és la tercera o la quarta, ho dic de memòria- però és que les altres també
superen de molt els 50 mil·ligrams que l'OMS recomana, perquè l'aigua sigui potable. Per
tant, aquest Ajuntament té deures per fer, no sé si els té des del tripartit o des de l'època
de la prehistòria, però la qüestió és que els que ara som aquí som nosaltres i, per tant,
s'ha d'entomar aquest repte i evidentment nosaltres demanem ser contundents en aquest
sentit i potser des d'aquest consistori haurem de fer mocions per tal que aquesta feina
que des del Consell Comarcal no dubtem que s'està fent, pugui tenir una repercussió més
important amb les altes esferes de la Generalitat on ara mateix governen correlegionaris
de, per exemple, l'equip de govern que hi ha en aquest Ajuntament.

Sr. Manel Romans:
Jo estic totalment d'acord amb tu, que hi hem de posar mà i per això treballem! Potser la
diferència vindrà més com s'ha de fer, però amb el què, estic totalment d'acord amb el
regidor, que s'ha de fer.
5.2.Tenint en compte que en breu ens mudarem cap a Can Parrella i es posarà en marxa el
sistema de vídeo actes, nosaltres voldríem insistir, voldríem tornar a preguntar si ja s'ha
pres una decisió sobre el fet de continuar transcrivint o no les actes dels plens.

Sr. Albert Portús:
Contestant a la pregunta d'en Lluís, que ja vas formulant –crec recordar- fa dos plens, ho
vam estar mirant i és cert que amb la implantació de la vídeo acta es deixa de transcriure
les intervencions; d'aquesta forma s'eliminen els dubtes que s'ha dit en cada context, es
possibilita la cerca, ja sigui a nivell de regidor com de punts de l'ordre del dia; és cert que
hi ha un pdf amb uns enllaços i es podrà consultar en cada enllaç els punts de l'ordre del
dia que es tracti en cada ple. D'aquesta manera s'estalvia molt temps a l'hora de
transcriure les intervencions i entenem que s'incrementa la seva transparència i no crea
dubtes a l'hora del que hagi dit una persona o una altra.
A més, en primera instància i fins un temps determinat que poden ser 2 o 3 anys,
l'Ajuntament guardarà en un lloc segur les vídeo actes amb còpia de seguretat, però a
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partir d'aquest temps ens integrarem dins de l'I-arxiu, que és una eina de l'AOC, de
l'Administració Oberta de Catalunya, el Consorci Públic i el que permetrà això és tenir un
retimbre de les vídeo actes cada cinc anys i perduraran en el temps i ens asseguren des
de l'AOC, que encara que canviïn els formats, ja sigui word, pdf,... o els que puguin sorgir
posteriorment, ells mateixos ens fan la conversió i ens guardaran totes les vídeo actes
des del primer dia per tal que no pugui crear cap tipus de perjudici o d'inseguretat a l'hora
de poder-hi accedir.
Sr. Lluís Toneu:
I-arxiu assumeix el fet de poder fer migracions i preservació digital en formats de vídeo,
és això?

Sr. Albert Portús:
Correcte. L'I-arxiu i, a més, el gestor d'expedients que ja vam aprovar en el ple passat;
són dues eines separades però conflueixen en aquest punt.
Sr. Lluís Toneu:
Si, però l'eina de preservació és I-arxiu, que és el que a nosaltres ens preocupa, perquè
els formats de vídeo tenen una evolució en el temps que, a part de ser molt cara és molt
canviant.
En qualsevol cas, nosaltres ja ho vam dir aleshores i ho mantenim: no compartim aquesta
decisió; creiem que és un error i precisament creiem que no és un exercici de
transparència, sinó que és tot el contrari; si que hagués reforçat i reforça la transparència
el fet que el ciutadà pugui seguir el ple en streaming o pugui consultar la vídeo acta, però
nosaltres entenem que aquests formats que ara mateix els metabuscadors o els
cercadors no permeten trobar el context exacte, ni que sigui a través d'un enllaç, això a la
xarxa es perdrà i suposa un risc i un buit independentment que per l'oposició o pel mateix
equip de govern, el fet de consultar actes ara mateix serà molt costós. En qualsevol cas,
si més no, creiem que és encertat el fet de comptar amb I-arxiu a l'hora de mesurar
aquesta preservació, perquè sinó si que hauria estat una animalada, parlant en plata, i
mantenir-nos en què nosaltres, per poc que pugui ser possible ens mantenim, perquè
seria interessant, ni que fos a temps passat, anar transcrivint les actes.
Sr. FRANCESC MANRIQUE:
5.3.Una pregunta sobre l'ús del compte de twitter de l'Ajuntament de Torelló. Primerament
voldríem saber si es tracta del perfil de l'Ajuntament de Torelló o es tracta del perfil de
l'equip de govern de Torelló. M'explico: fent una ullada a tots els twits que s'han fet des
del setembre fins aquí des del perfil de @ajtorello, ens hem adonat que dels 17 regidors
aquí presents, només s'han retwittejat piulades de dos regidors i concretament, 17
piulades d'en Manel Romans i 6 de la Conce Villena. Per tant, dels 17 regidors que hi ha
a l'ajuntament de Torelló, si realment és el perfil de l'Ajuntament de Torelló, trobem
preocupant que només s'hagin retwittejat informacions de 2 regidors dels 17 que som,
quan diríem que la gran majoria tenim compte a les xarxes i que, a més, del 73% dels
retwitts que s'han fet hagin estat tots del mateix regidor, ens ha preocupat.
Per tant, en cas que la resposta a la primera pregunta sigui que si, que és el perfil de tot
l'Ajuntament de Torelló, ens fem una segona pregunta i és quins criteris s'utilitzen a l'hora
de fer servir aquest compte i si no estan clars, ens agradaria que es treballés per establir
un reglament d'ús clar sobre l'ús d'aquest compte. No entenem com és que, per exemple,
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no s'hagin retwittejat les últimes piulades que ha fet l'alcalde Santi Vivet, una sobre la
presentació de Nits Q al Consell Comarcal i l'altre sobre els atemptats de Niça i en canvi,
si que s'han fet retwitts dels regidors abans esmentats on es parlava d'aquestes mateixes
qüestions i tampoc entenem amb quin criteri es fan. Si es fan per informar sobre actes
institucionals i actes que organitza i en què participa el propi Ajuntament, per exemple
també hi podríem tenir cabuda els regidors de l'oposició; sense anar més lluny, per
exemple, els regidors tant del grup de la CUP com del grup d'Esquerra, vam fer twitts
sobre l'acte de la setmana passada de reconeixement a la Claudia Galícia, però és que a
més, només cal mirar aquestes últimes setmanes, també s'han fet retwitts de marcat
contingut polític; si es fan retwitts sobre les opinions de membres de l'equip de govern
sobre problemàtiques del poble, per què no es poden fer també sobre les opinions de
l'oposició si realment tots som Ajuntament?
Per tant, voldríem que em responguéssiu aquestes dues preguntes.

Sr. Manel Romans:
Jo penso que el compte de twitter, que no només n'hi ha un, de compte de twitter en
aquest Ajuntament! N'hi ha uns quants! El teatre crec que té twitter, l'arxiu té twitter, no sé
si n'hi ha algun altre, jo no els tinc agregats... el Torelló jove també té twitter; per tant, si
que n'hi ha uns quants. Jo penso que el twitt que gestiona en aquest cas el cap de
comunicació té un perfil institucional i el fet que retwittegi més els meus, penso que potser
és perquè sóc més actiu a les xarxes que altres persones.
De totes maneres si que estem treballant en un pla de comunicació i això ja mirarem
d'integrar-ho a dins i dir exactament a veure qui ha de fer què, però pensem que aquest
twitter de l'Ajuntament no pot ser d'opinió, sinó que ha de ser més aviat informatiu.
Sr. Francesc Manrique:
Nosaltres ja estem al cas que hi ha diversos perfils, però en aquest cas parlàvem perquè
és el genèric, és l'ajtorello i precisament si és un perfil institucional entenem que la
institució som tots 17 i nosaltres no ens mullàvem ni ens definíem en si ha de recollir
opinions o no, el que dèiem és que hi ha d'haver un pla clar de comunicació, perquè ja ho
he repetit: no s'han retwittejat twits informatius de l'alcalde, n'hi ha hagut d'altres regidors,
però a part, si la institució som tots, a vegades també hi ha twits informatius que poden
fer regidors de l'oposició, que hi ha hagut molts twits en aquest aspecte que són
semblants als de regidors de l'equip de govern.
Per nosaltres les xarxes socials són una cosa que se li ha d'anar donant peu des de
l'Ajuntament, que moltes vegades l'Ajuntament en molts altres temes ha fallat en
comunicacions que poden ser al poble; és una via de comunicació molt àgil quan hi ha
problemes i fins i tot, alguna vegada s'ha comunicat alguna cosa des de comptes de
partits polítics quan segurament s'hauria d'haver fet des d'aquest perfil institucional.
Simplement això: el perfil institucional ens agradaria que hi hagués un pla concret d'ús
d'aquests comptes de twitter i que si realment és institucional hi estiguem tots inclosos i
que si realment és institucional i no d'opinió, que es deixin de fer retwitts d'opinions de
regidors actuals de l'equip de govern; simplement demanem el mateix tracte per a tothom
i que estigui clar quin ha de ser aquest tracte, perquè si més no, ara m'ha donat la
sensació que no està gaire clar. Simplement demanem que sigui més estricte.

Sr. Manel Romans:
Com et deia, ara estem treballant amb una empresa que ens ajuda per intentar reordenar
una mica tot això, perquè tampoc ho tenim massa clar. Però jo, personalment i llavors
decidirem entre tots què hem de fer, jo penso que el de l'Ajuntament de Torelló
bàsicament ha de ser de l'equip de govern, penso jo. Llavors si algú creu o el cap de
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comunicació creu que hi ha d'haver algun retwitt d'algun twitt que faci algun altre regidor i
que sigui interessant, haurem de definir a veure com ho fem. Però estem treballant en
això i com que no ho tenim definit, per això hi estem treballant, perquè fins ara no s'havia
definit.
Sr. Francesc Manrique:
Només afegir que si ho esteu treballant i ho esteu definint, ens agradaria i ens oferim per
algun dia abans que estigui acabat poder-hi aportar el nostre granet de sorra i potser
estaria bé, ja que és el perfil que nosaltres entenem que és de tot l'Ajuntament, tu creus
que és de l'equip de govern, però nosaltres entenem que l'Ajuntament som tots i com que
es diu Ajuntament de Torelló, ens en sentim partícips i inclosos i, per tant, també ens
agradaria ser partícips i poder estar inclosos en aquest treball que es farà per decidir ben
bé quins usos es faran.

Sr. Manel Romans:
Si perquè una de les coses és el que dèiem abans, que com que hi ha diferents perfils a
l'Ajuntament, el cap de comunicació no controla tots aquests perfils; per tant, potser el
cap de comunicació també haurà de controlar tots els altres perfils i ser ell el que
decideixi què salta a la xarxa i què no hi salta, perquè fins ara, aquests altres perfils de
twitter que hi ha a l'Ajuntament, el cap de comunicació no hi té res a dir i potser si que
llavors haurem de dir com ho hem de fer i vehicular-ho a través d'una persona amb els
criteris que li han marcat des de l'equip de govern a aquesta persona.
Sr. Francesc Manrique:
Doncs res, esperarem la invitació per si podem aportar el nostre granet.

Sr. XAVIER LOZANO:
5.4.El regidor de joventut fa dos mesos va dir que tenia el Pla Local de Joventut a punt, que
només faltava reunir-nos amb els grups; saber com està el tema, perquè fa dos mesos al
ple va informar que si que estava a apunt; el mes passat estava convalescent.
Com està el tema? Perquè els grups estem disposats a reunir-nos i només esperem a
què ens truqui.

Sr. Jordi Rosell:
Primer de tot, el mes de gener jo vaig dir que la diagnosi era el que teníem que ens havia
retornat la Generalitat; no vaig dir que el pla local de joventut estigués acabat, així ho
posa a l'acta i com he dit, el passat mes de gener van venir del departament de joventut i
ens van donar unes pautes per continuar treballant-hi.
En aquest moment tenim la tècnica de baixa i tan bon punt es reincorpori és quan farem
la reunió.
Sr. Xavier Lozano:
Tal com vaig dir al mes de desembre, si només hi ha feta la diagnosi encara em preocupa
més; vaig interpretar que era una confusió lèxica que s'havia dit diagnosi, és el que vaig
interpretar. Espero que la tècnica es recuperi i es pugui incorporar a viat i seguirem
esperant que arribi aquest pla; el que està clar és que cada vegada anem més tard.
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5.5.Per al regidor de medi ambient: voldríem saber si tenen detectat que s'han observat pins
amb bosses de processionària; si els teniu detectats. N'hem vist a la baixada de la vitri,
cap a la zona de la vitri i al camí del Canal, sota on hi ha l'edifici de l'hotel d'entitats.
Si els teniu detectats què s'hi està fent i, sinó, informar que s'han detectat i si s'hi pot
treballar.

Sr. Manel Romans:
La veritat és que dins dels problemes que ens havíem trobat alguna vegada amb medi
ambient, no havíem detectat mai que hi hagués processionària dins del nucli, però fas bé
de dir-ho; jo demà parlaré amb el tècnic i li diré a veure si això és cosa nostra o ha de
venir algú, perquè, és clar, jo penso que s'ha de fer servir algun tipus d'insecticida o no sé
què es fa servir, perquè nosaltres no hem actuat mai en temes de processionària. La
veritat és que llavors potser haurem de dir als que ens fan la jardineria si ells poden fer
alguna cosa, però t'agrairia si em pots passar un correu i dir-me on són.
Sr. Xavier Lozano:
Et passaré els punts on les hem vist, més que res, perquè també hi ha parcs infantils en
què hi ha pins i com s'escampi, tindrem problemes.

Sr. Manel Romans:
Doncs ja ens en cuidarem. Gràcies.

Sr. LLUÍS SABATÉS:
5.6.Sobre el tema del clavegueram: ja som conscients que per decisió de l'equip de govern el
tema de Can Jaumira es va ajornar per la possible coincidència de les obres que s'han de
fer a la cruïlla de Can Jaumira amb la remodelació del carrer Sant Bartomeu, però ja que,
precisament, perquè el projecte em sembla que està més o menys enllestit i no sé si ja
està licitat o encara no, però que està més o menys enllestit, però per altra banda, també
una obra important que també està pressupostada, és el col·lector que s'ha de fer a
l'avinguda del Castell i, per tant, s'hagués pogut aprofitar avançar una i endarrerir l'altra,
perquè com sabem estem al mes de març; les pluges torrencials normalment –a part
d'aquest tema puntual d'aquest cap de setmana que no va afectar pròpiament Torelló
però si a les rodalies- i per tant, quan passa així no hi ha massa problemes en el
clavegueram, però si que a partir del juny i juliol normalment hi pot haver episodis
d'aquest tipus que esperem que no hi siguin, no vull pas cridar el mal temps amb aquesta
pregunta, però evidentment possiblement haurem fet tard si s'esdevenen aquests
episodis.
Una mica recordar que és un tema en què ja portem bastant endarreriment, que havíem
treballat bastant en l'anterior mandat i que des del grup d'Esquerra ens agradaria a veure
si ja es pot fer alguna actuació d'aquestes importants; ja sé que s'han anat fent
actuacions puntuals, però de les de calat encara no se'n ha fet cap.

Sr. Jaume Vivet:

35

Jo separaria una mica els dos; si bé és veritat que a Can Jaumira ens hem retardat molt,
per diversos motius, en aquest cas potser si que al principi va ser l'Ajuntament, que vam
tardar una mica a enviar el projecte i es va enviar el mes d'agost en vacances i hi ha
hagut això pel mig, però des del novembre que jo estava reclamant el tema del conveni,
perquè sense un conveni no tenim el finançament i, per tant, no podem licitar; a finals de
novembre Diputació, com moltes institucions públiques, és un mes en què es fa el
tancament de l'any i no hi ha activitat ena quest sentit de convenis nous; la sorpresa va
ser el mes passat, no fa gaire, quan se'ns va dir que ara ha canviat el sistema i el que
s'envia és un preacord i amb el preacord, ja intervenció ja dóna per bo el compromís de
finançament de la Diputació.
Paral·lelament a això, com que l'obra ha pujat molt més del que estava previst al principi,
Diputació –això ens ha arribat entre divendres i avui- Diputació també ha hagut de fer una
modificació de pressupost, perquè també puja més del compte, doncs en un principi
estava previst en uns 103.000 o 105.000 euros i ara estem parlant d'uns 270.000 €.
Per tant, nosaltres els deures els vam fer; els 135.000 € que ha d'aportar l'Ajuntament ja
hi són des de l'any passat i tot aquest tema ara està que amb aquesta modificació de
pressupost nosaltres ja podem tirar endavant la licitació i el que si que hauríem volgut és
actuar junt amb les dues obres, perquè enteníem que afectàvem menys el municipi i ara,
tot i que és una obra més curta, però estem parlant de dos mesos i jo sempre dic que en
aquesta casa no hi ha res que s'escurci, més aviat tot s'allarga, i dos mesos pot ser, però
pot ser dos i mig. Hi estem treballant i hi ha un altre tema, que hi ha hagut una certa
dificultat més que res tècnica a l'hora de passar el tub, que fem travesses i no podem
anar pel mig de la carretera; hi ha un tema d'un reglament de la Generalitat que no ho
permet i, per tant, hem hagut de fer unes travesses i s'ha complicat bastant l'obra.
La de l'avinguda del Castell, hi estem treballant; la part econòmica està resolta.
L'Ajuntament hi és i ara estem en el moment en què s'ha de fer l'inca –que en diuenperquè pensem que hem de demanar permís a l'ACA, permís a Adif i permís a la
Diputació. El de la Diputació ja el tenim i ens falta el d'Adif i l'ACA no pensem que puguin
tardar massa. Insistirem amb Adif, perquè em fa por que serà el més lent, malgrat tots
suposem, perquè les aigües pluvials van de dret al riu. S'hi està treballant. És un
pressupost que també puja bastant, sobre els 300.000 i escaig euros i estem en aquest
cas, en tots dos, que la dotació econòmica que és el que a vegades costa tenir, en els
dos casos hi és i ens falta la més tècnica.
Un cop tinguem això, ja podrem anar per licitar l'obra i tirar endavant. Això és pel que fa a
temes de clavegueram. Hi ha coses més petites, com deies tu: la ronda de les
Pollancredes també està previst fer-hi uns pous i és el que estem treballant en aquests
moments.

5.7.Hem vist a la premsa que es volen destinar –si no vaig equivocat- uns 66.000 euros per
aplicar, per fer millores en el pla d'accessibilitat o a través del pla d'accessibilitat. Estem
d'acord, evidentment com no pot ser d'una altra manera, amb totes les propostes que fa
ADFO, perquè són els primers afectats en aquests temes; si que ens ha sobtat alguna de
les actuacions i a més, no sé si ha estat per criteri periodístic, o perquè s'hi ha donat més
èmfasi a l'hora de presentar-ho, alguna de les actuacions que no acabem d'entendre que
siguin ben bé un tema d'accessibilitat, com és canviar el terra del pàrquing de l'avinguda
de Pompeu Fabra quan creiem que hi ha altres obres més importants que aquesta,
perquè pot crear problemes d'enfangar, però d'accessibilitat no provoca el fet d'estar el
pàrquing d'aquesta manera i per posar dos talls d'exemple, que segurament n'hi ha molts
més si posem una mica d'imaginació o de veure la realitat, un dels temes que si que és
problemàtic, que està si fa o no fa com el pàrquing de l'avinguda de Pompeu Fabra, és el
pàrquing del CAP; el pàrquing del CAP també està en unes condicions pràcticament
iguals i si un és problemàtic, l'altre també, però, a més, en el CAP si que hi ha usuaris
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que realment necessiten a vegades molt més tema d'accessibilitat i que quan estan plens
els pàrquings que hi ha a l'avinguda de Pompeu Fabra no poden accedir per la rampa
que està per la banda del carrer i han d'accedir per la porta lateral i allà si que pot ser un
problema.
O un altre dels temes que ja és recurrent des de fa molts temps, per exemple,
l'accessibilitat del pis de la planta baixa de La Cooperativa, que tampoc hi ha cap manera
d'accedir-hi fàcilment amb cadira de rodes o si hi ha dificultats de mobilitat.
Això ens fa preguntar quin ha estat el criteri, o què enteneu des de l'equip de govern per
accessibilitat i si es pogués rectificar o es pogués veure la possibilitat d'arranjar o fer
alguna modificació o ampliar-ho amb aquestes dues possibles idees, que pensem que
són més urgents que no pas canviar el pàrquing de l'avinguda de Pompeu Fabra.

Sr. David Forcada:
Hi ha el pla d'accessibilitat que ja coneixes, que està molt endarrerit, "molt desfasat" i
ADFO ja feia temps que havia fet arribar un seguit de propostes per fer millores i vam
refregir el que diu el pla d'accessibilitat amb aquestes millores proposades per ADFO i
intentar maximitzar o atacar els punts que s'hi noti més, que sigui més eficient. De fet, en
el projecte hi ha unes 36 actuacions i el 60% del pressupost aquest va per adaptar
passos de vianants i d'aquest projecte si que es va decidir incloure l'asfaltat d'aquest
aparcament, primer, perquè enteníem que en ser un projecte únic que s'adjudica de cop,
pot ser que això faci que l'adjudicatari per qüestions de costos, ho pugui fer millor, i
també, perquè hi ha en primer lloc l'aspecte d'accessibilitat, perquè evidentment és
diferent anar sobre terra que anar sobre una superfície una mica més plana i hi ha un
segon punt, que és un tema de manteniment, perquè allà s'hi fan forats molt sovint i hi
havia un cost de manteniment bastant alt, que reduirem molt fent això; hi ha un altre tema
de "seguretat", perquè com que aquest aparcament moltes vegades queda lliure i no hi
ha cotxes aparcats, n'hi ha alguns que aprofiten per anar a fer trompons, cosa que
evidentment la policia si els veu els sanciona però no poden estar constantment allà a
sobre i amb un asfaltat potser evitarem això i també hi ha un altre problema que es
genera pols. Per tant, el vam incloure dins d'aquest pla, com també hi hauríem pogut
incloure el del CAP, però en el del CAP no hi ha aquests problemes que hi ha en aquest
altre. Tot i així, és pressupost 2017 i, per tant, el 2018 volem continuar fent actuacions
d'accessibilitat i intentarem incloure tot allò que no hem pogut fer el 2017.
Sr. Lluís Sabatés:
Evidentment entenc que és una qüestió de prioritats i veure què és més necessari i
vosaltres decidiu i podeu decidir el que us sembli millor, però penso que hauria estat
millor arreglar el del CAP i no aquest, com a primera fase i pensar que el 2018 es podrien
fer altres actuacions, per la urgència que penso que té, que és més, ... usuaris que tinguin
problemes d'accessibilitat és normal que n'hi hagi més al CAP que no pas en aquest
pàrquing, perquè tampoc és un lloc que n'hi hagi molts que vagin a l'escola i sempre
poden aparcar al costat que hi ha un lloc per si ha de baixar algú per anar a l'escola, però
si heu decidit això, vosaltres mateixos.

Sr. JORDI CASALS:
5.8.En el pressupost que es va aprovar per aquest any, vam arribar a uns acords amb l'equip
de govern per diferents punts, per anar-los desenvolupant i entenem que s'està fent
treball intern per anar-los tirant endavant, però hi ha un tema, que és el de la campanya
dels excrements de gossos, que vam acordar que es pogués repensar la campanya i que
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pogués anar més enllà de quan hi hagués els agents cívics i que es fes un estudi i es
pogués posar èmfasi en algunes situacions concretes i poder-ho tirar endavant.
Tot esperant que aquest treball que esperem que estiguin fent internament i que pugui
veure la llum aquesta campanya, el que si que demanaríem és que es pogués actuar en
els espais que segurament hi hauríem de posar més prioritat, també perquè hi ha
localitzada certa degradació al respecte, com són per exemple els parcs infantils, que
sembla que ara hi ha més queixes que abans de cara a usuaris amb gossos que van allà
i fan les seves necessitats, que no cal que siguin excrements i que això afecta la mainada
que hi va a jugar. Però després hi ha un altre espai, que a partir d'una decisió d'aquest
equip de govern d'obrir el camp de futbol del Montserratí, ja no hi ha una senyalització
que estigui prohibit l'accés amb gossos i aquest és un espai que la mainada ho fa servir,
fins i tot algun centre educatiu hi va a fer activitats amb la mainada i cada vegada hi ha
més veïns de Torelló amb els seus gossos fent allà les seves necessitats i que corre el
perill que es converteixi en un pipicán, no perquè ho sigui, sinó perquè se'n faci aquest
ús.
Esperant que surti a la llum la campanya contra els excrements de gossos, creiem que
s'hauria de poder actuar en aquests dos espais i també reforçar una mica el control el cap
de setmana, que en aquest cas segurament ho hauria de fer la policia local, si més no, fer
una ullada i si cal, avisar, perquè les coses es facin ben fetes en aquests espais i en el
camp del Montserratí, segurament posar-hi una senyalització i després fer el control
pertinent.

Sr. Jaume Vivet:
Aquest és un tema que ja ve de molt temps. A primers d'any estem plantejar una
campanya, de fet, diverses, i una seria sobre el tema de gossos; al barri de Montserrat,
des que s'ha obert el camp de futbol hi ha queixes que la gent hi entra potser més amb
els gossos; penso que hi podien entrar igual, perquè estava sempre obert i ara potser si
que si hi ha un gos al carrer té més facilitats per entrar-hi i per sortir i segurament cal
alguna cosa.
La queixa també ens ha arribat i actuarem amb una certa celeritat, perquè estem a punt
de signar el conveni amb el Bisbat, que ara hem desencallat una mica el tema i, per tant,
jo penso que això que dius tu de posar-hi un senyal, cosa que pel fet de no haver-hi el
senyal no vol dir que hi entrin o no hi entrin, perquè als jardins de Can Parrella està
senyalitzat i jo he vist gent entrar-hi amb el gos i no només amb el gos, sinó amb el gos
deslligat. Els senyals, a vegades costa de fer-les complir, però si que entenc que hi hauria
de ser el senyal, no dic pas que no!
En fi, és un tema que tenim pendent; en aquests moments estem pensant una campanya
d'aquest tipus i d'altres, sobretot també en tema de recollida de voluminosos i coses que
ens anem trobant que a vegades si aixeques una mica el peu i sembla que ja ho tens
solucionat, se't torna a complicar. Estem en això, Jordi. Penso que el senyal mirarem si
abans de fer-hi cap intervenció hi posem el senyal i intentar si els agents cívics o el
policia de barri poden detectar algú, tot i que és difícil, perquè si passes amb uniforme,
alerta.

Sr. Jordi Casals:
Que hi hagi el senyal, el que mostra és com s'ha de fer i si algú ho fa malament, es pot
actuar d'una manera correcta. Per exemple, dins de Can Parrella, s'ha arribat a sancionar
algú, perquè no feia cas a les indicacions i això es va poder fer gràcies a què hi hagués el
senyal.
Quan parlàvem de l'acció de la policia, no és tant pels gossos que fan els excrements i
els amos no ho recullen, que això ja és pitjor, però en els casos dels parcs infantils o en el
cas del camp de futbol, també hi ha altres coses que fan els gossos que no són els
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excrements; és a dir que el cap de setmana, que és quan hi ha més activitat i durant la
setmana que hi és amb escoles, en aquest espai, però en els parcs infantils que és quan
hi ha més activitat per part de famílies, que es pugui donar una ullada, un vol on hi ha els
parcs infantils i si hi ha algú amb un gos per allà, no cal pas que el sancionin, que l'avisin
que surti i després el boca orella ja farà funcionar el fet que hi ha un control. Anava més
per aquí; no tant per anar a sancionar els que no recullen els excrements, sinó que es faci
un bon ús d'aquests espais i que la primera fase, evidentment, ha de ser informativa, de
control i tot plegat a l'espera d'aquesta campanya.

Sr. Jaume Vivet:
Totalment d'acord, Jordi.
5.9.Pregunta sobre comerç; amb el regidor de comerç hem parlat diverses vegades aquest
mandat de les actuacions que es porten a terme. Ens hem preguntat i li hem preguntat
moltes vegades cap on anava la regidoria de comerç i les polítiques de comerç de Torelló
i no ho acabàvem d'entendre amb les explicacions, però ara creiem que cada vegada ho
tenim més clar; si no sabíem cap on anaven les polítiques de comerç de Torelló ara si
que ho sabem i van enrere: tenim activitats que desapareixen amb els comerciants, com
botigues al carrer, campanyes a l'entorn d'activitats que s'organitzen des d'altres àmbits
com pot ser el cinema de muntanya, amb el Fest-off que també perden pistonada;
campanyes de Nadal que es van diluint; pescabirres que estarà organitzat a la zona dels
jardins, apartant-la del centre i d'on hi ha el teixit comercial que si es va tirar endavant
aquest festival va ser, sobretot, per donar suport al teixit comercial i de restauració del
poble i si ho allunyem va perdent la seva essència.
La qüestió és que ara tenim clar que les polítiques de comerç de Torelló van enrere, quin
objectiu persegueix el regidor de comerç fent que cada vegada les activitats perdin
pistonada i quedin desvirtuades a l'hora de donar resposta al teixit comercial de Torelló.
I li recordo que la regidoria de comerç treballa pel teixit comercial de Torelló i no com va
dir en un ple, que treballa per fer activitats al costat d'entitats, que això ho va dir en un
ple, sinó que el que es tracta és donar suport a les necessitats del comerç de Torelló.

Sr. Jordi Rosell:
Dir que l'objectiu de la regidoria és que la gent de Torelló i rodalies compri als comerços
del poble i que per això s'han fet vuit accions comercials l'any passat, que són: la
campanya del comerç de Torelló es mou amb el número 98; es va fer la nit de botigues,
es van fer els rellotges d'estacionament; les activitats de Nadal; els barris antics locals
buits; i vam col·laborar amb el pescabirres i el cinema de muntanya.
Dir també, que si es va deixar de fer la botiga al carrer, és perquè els comerços ens van
demanar una evolució i d'aquí va sortir la campanya comercial del 9, que és el comerç de
Torelló es mou amb el número 9, que aprofito per dir que el dia 8 d'abril es portarà a
terme, coincidint també amb els matxos.

Sr. Jordi Casals:
Suposo que la festa del 9 el dia 8, serà la festa del 8! Si es fa el dia 8?
Si, si, que es fan aquestes actuacions, si; però que tenim clar que aquestes actuacions
van enrere; és a dir, per com han anat anant, el grau d'implicació de l'ajuntament s'ha
deixat perdre la setmana del comerç, per exemple, en què la regidoria de comerç no ha
arrossegat els comerciants per participar-hi i tot plegat.
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Anar dient que el calendari s'ha fet sense una valoració crítica, que a mi m'agradaria que
si no ho vol fer el regidor al ple municipal, com a mínim, esperem que si que la faci
internament i que tregui conclusions a l'hora de poder millorar les actuacions que tiri
endavant la seva regidoria, perquè de coses se'n poden fer moltes, però també es poden
fer malament i en pots fer moltes, però si les fas malament, enlloc de sumar, restes i
després és quan passa això que diem nosaltres, que es va cap enrere i això nosaltres ho
lamentem, perquè la feina que s'havia fet, la gràcia és que es pugui tenir una continuïtat i
es treballi estratègicament a mig i llarg termini. I és una pena, perquè sembla que l'esforç
que hi va posar tothom, també a nivell tècnic amb els comerciants, sembla que està
caient en un forat i que tot plegat s'està desinflant la bona dinàmica que hi havia.
No en traiem gaire cosa clara de les paraules del regidor, però ple darrere ple, l'últim que
ja ens queda és que aquesta reflexió que creiem que s'hauria de fer una mica crítica, si
més no, la faci internament.

Sr. Jordi Rosell:
Si féssim tan malament les coses, la campanya comercial aquesta que es portarà a terme
el 8 d'abril, l'any passat hi havia 26 comerços que s'hi van apuntar i aquest any són 55.
Per tant...
Sr. Jordi Casals:
La política a granel no em diu gran cosa.
6.- INFORMACIONS:

Sr. MANEL ROMANS:
6.1.Avui abans del ple us he deixat a tots els regidors sobre la taula, la memòria anual que
fem del consorci de la Vall del Ges, Orís i el Bisaura i jo, com a representant de
l'Ajuntament de Torelló en el consorci, no explicaré pas tot el que hi ha, perquè penso que
ens allargaríem molt i aquí ja ho teniu molt ben indicat, però si que us volia fer tres o
quatre coses explicades:
Aquí ens movem al consorci, bàsicament en cinc àmbits: el d'empresa i emprenedoria,
que hi ha empresa, emprenedoria, ocupació i formació; hi ha el tema de comerç i el tema
de medi ambient.
En el tema d'empresa i emprenedoria hem de dir que hem fet 8 accions formatives per a
empreses; hem atès 30 persones. També hem fet un estudi de la cadena de valor de les
empreses d'estampació i embotició del clúster de la cosmètica i la perfumeria, que en
aquest moment penso que és la primera activitat econòmica que hi ha a casa nostra.
També hem creat un portal que es diu Osonaindustria.com i que serveix per donar a
conèixer les empreses del territori i, a més, també hi posem l'oferta de sòl i sostre, tant
polígons com dels espais que hi pugui haver per ubicar-hi empreses. També, per segon
any hem fet el programa ***** amb una escola de Torelló que hi ha participat, i és un
programa que el fem amb el suport de la DiBa i pensem que és molt interessant; els
vailets s'ho passen molt bé i pensem que la cultura emprenedora els l'hem d'anar
ensenyant, no només per crear empreses, sinó amb una mica de cultura d'hàbit a l'hora
d'inserir-se laboralment. També hem de dir que un estudi que ens van fer la Diputació,
que el 60% de les empreses creades des del 2012 fins al dia d'avui, que vam ajudar a
crear des del servei d'emprenedoria estan en actiu; vol dir la molt bona feina que fan els
nostres tècnics, perquè si només ens limitéssim a dir: tira endavant, acumula l'atur, munta
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una empresa... no, el que fem és mirar a veure si aquesta idea que ens aporten ells és
viable i si els nostres tècnics veuen que això no és viable, el que fem és mirar que
desisteixin de la creació d'aquestes empreses. Per tant, aquest 60% d'empreses que
encara a dia d'avui estan actives, és una molt bona dada.
En el camp de l'ocupació, hem rebut aquest any passat 138 ofertes; hem ofertat 142 llocs
de treball i hem cobert 97 llocs d'aquestes ofertes que havíem fet.
En el camp de formació, hem fet 23 accions formatives; 213 persones han assistit a les
formacions, 11 participants, també, al projecte de soldadura del programa persones
actives, que és un programa que fem conjuntament amb creacció, que el que fem és
intentar detectar quines necessitats poden tenir les empreses i a partir d'aquí, fem una
formació tant teòrica com pràctica amb les empreses i que en aquest cas, 4 d'aquestes
persones estan treballant en les empreses en què han fet les pràctiques.
També volem dir que en quant a l'atur, aquest any, des de febrer de 2016, fins a febrer de
2017 s'ha reduït a casa nostra; estàvem al 13,35 l'any passat i ara estem a l'11,31% i
hem de dir que hi ha 124 persones més ocupades de les que hi havia en el seu moment.
En el tema de comerç, penso que ja ho ha explicat bé el regidor de comerç i no hi he de
fer cap esment.
I en el tema de medi ambient, aquí teniu una mica detallat tot el que fem, tema de control
de plagues, que aquest precisament aquesta setmana passada vam tenir el representant
de l'empresa que ens fa aquest control, a la comissió informativa i ens va explicar les
accions que feien aquí; també gestionem els horts urbans i també incidències de si algun
veí té algun problema amb arbres o amb algun tema que sigui de medi ambient, el
gestionem i bàsicament tot el que estigui relacionat amb medi ambient.
Per tant, jo us deixo això; si hi hagués algun comentari o el que sigui, estic a la vostra
disposició per aclarir-ho.
Sr. ALBERT PORTÚS:
6.2.Una única informació: ens vam comprometre per al primer trimestre d'aquest any a iniciar
les converses en relació a ordenances i pressupostos; no ha pogut ser el primer trimestre,
però hi estem treballant internament i en breu voldrem ja, començar a tenir els primers
contactes amb tots els grups per començar a debatre aquest tema.
Sra. NÚRIA GÜELL:
6.3.Dir-vos que aquesta setmana passada vam fer la reunió de valoració, la reunió tècnica de
valoració de carnaval; que va anar molt bé; que es va valorar molt positivament tots els
actes, evidentment sense obviar l'accident de la Júlia, que per sort sabem que s'està
recuperant molt bé.
Properament convocarem els grups polítics, també per a la valoració de carnaval tal com
s'havia quedat. I també una altra reunió conjuntament les regidories de cultura i obres i
serveis, amb la gent carrossaires per parlar de la nau de Can Cata, les obres que es
portaran a terme, la gestió i una mica tot això.
6.4.Agrair a totes les persones, tant a nivell personal, com a nivell d'entitat o associació, que
heu participat en les taules de debat per l'estudi sobre el carnaval, ja que han estat unes
reunions en segons quins casos bastant llargues i diguem "pesades", perquè se us ha
convocat més d'una vegada, o potser s'ha allargat més del compte, potser no estava prou
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previst... demano disculpes i a la vegada agrair la bona predisposició de tots els
col·lectius que n'han format part.

6.5.Dir, una mica a part, que a l'última reunió de la comissió sobre el soldat del puig es va
demanar que la informació que hi havia sobre aquest tema es passés al web de
l'Ajuntament; dir-vos que vam estar parlant amb els membres de l'ADET i ens van
comentar que tota la informació que hi havia estava penjada al blog d'en Toni Prat i des
del web de l'Ajuntament ara ja hi tenim un banner que va de dret a la pàgina d'en Toni
Prat; i també aprofitar, des d'aquí, l'agraïment a en Toni per haver-nos deixat fer aquest
enllaç.

6.6.Avui hem tingut una altra sessió amb els regidors infantils del consistori infantil i estan
treballant, ja estan acabant el treball sobre les diverses festes del poble, des del seu punt
de vista que, per cert, surten uns resultats que no ens hauríem esperat mai, però de
moment ho deixem així i a les properes reunions s'acabarà de treballar i ho presentarem
a l'última sessió d'aquest curs.
6.7.Us porto la tarja de l'acte sobre Segimon Serrallonga, la jornada de diumenge, que se us
va passar per correu i se us va dir que se us entregaria en paper i l'Ajuntament ens han
comentat que havent-hi avui ple, era més fàcil entregar-vos-ho en mà, que no pas deixarho a les vostres carpetes.

Sra. CONCEPCIÓ VILLENA:
6.8.Un projecte que hem engegat, bé, que engegarem, juntament amb el Centre d'Atenció
Primària; ja fa temps que dèiem d'organitzar algun tipus d'activitat per a aquelles
persones que necessiten caminar, però que no ho fan massa. Al final hem aconseguit
lligar-ho i el que iniciem són unes caminades saludables, que duraran una mica més
d'una hora. Farem circuits al voltant del poble. En principi, sortiran des del Centre
d'Atenció Primària i vindran amb nosaltres a fer aquestes caminades una metgessa i una
infermera i el tècnic d'esports.
Aquestes les comencem el 20 d'abril i seran els dijous de cada setmana; hem cregut
convenient que fossin cada setmana, perquè la rutina és el que ajuda a vegades a veure
si conquerim aquesta gent, que els anirà molt bé. I acabarem a principis de juny, perquè
ens semblava que quan comenci a fer calor, aturar-ho; serà a partir d'1/4 de 10 del matí.

6.9.Informar-vos sobre la cursa dels matxos, que es duu a terme aquest 8 i 9 d'abril; el 8 hi
haurà el lliurament de dorsals a la tarda. Com a novetat, es farà al teatre Cirviànum no al
casal com altres anys i la presentació on expliquen com es duu a terme aquesta cursa, es
farà al teatre. A més, aquest mateix dia a la tarda hi haurà uns inflables a la plaça Nova
per amenitzar una mica aquesta cursa, ja que hi ha 900 inscrits aquest any, perquè com
que hi ha una nova modalitat, que és el tastet de matxos, que també l'han omplert al
màxim, tot el que es podia, preveiem que hi hauria força gent aquest dia i, a més,
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aprofitant aquesta activitat de comerç que ens sembla que podia anar bé. El 9 d'abril és la
cursa pròpiament, no sé si algú d'aquí hi participa i us convido que vingueu a veure com
arriben.
Sr. JORDI ROSELL:
6.10.L'1 d'abril es portarà a terme el pescabirres als jardins i que el 8 d'abril, com he dit abans,
es portarà a terme la campanya comercial de "El comerç de Torelló es mou amb el
número 9", que consisteix en què els comerços fan promocions dels seus productes
relacionats amb el número 9. Hi haurà activitats durant tot el dia a la plaça Nova, i al matí,
al barri de Montserrat.

Sr. JAUME VIVET:
6.11.Jo, d'informacions no en tinc. Esperem que aquest hagi estat l'últim ple ordinari –encara
ens queda l'extraordinari-, i esperem que el mes d'abril ja el puguem fer a la sala noble de
Can Parrella.

El president dóna les gràcies als assistents i aixeca la sessió.

Torelló, 28 de març de 2017
Vist i plau,
L’ALCALDE,

LA SECRETÀRIA,

Jaume Vivet Soler

Montserrat Freixa Costa
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